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Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας προσκαλεί : 
 A. Στην κατάθεση αιτήσεων συµµετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως 
αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραµµα, 26/7/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00-11:00 
π.µ  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης 
, όπως συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ 193/2017 Α∆Σ & την σχετική απόφαση της ∆.Ε 
Πτολεµαΐδας µε δικαίωµα χρήσης τεσσάρων(4)  ηµερών από 27-8-2017 µέχρι και 30-8-
2017 ( µέχρι το µεσηµέρι ώρα 12.00 µ.µ.) 
      Καθορίζεται ως χώρος ο δρόµος πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Μικράς Ασίας) 
µέχρι το πάρκο του Χατζηευστρατίου, όπως περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό, εκτός 
του πεζοδροµίου του ναού. Η οριοθέτηση θα γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην 
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους κάθετους δρόµους. 
   Ο χώρος αυτός θα διατεθεί, µε δικαίωµα χρήσης τεσσάρων (4) ηµερών από 27-8-2017 
µέχρι και 30-8-2017 (µέχρι το µεσηµέρι, ώρα 12.00µ.µ.)  σύµφωνα   µε τις προτεινόµενες 
παρακάτω τιµές:  
        
Βιοτέχνες-Έµποροι                                                              30,00 € /m2 
 
Καντίνες                                                                          170,00  € κατά αποκοπή 
Ψησταριες  
 
Τραπεζοκαθίσµατα καντινών                                    5 ευρώ/m2 έως 20m2 παραπλεύρως 
Τραπεζοκαθισµατα ψησταριών                                 5 ευρώ/m2 έως 40m2 παραπλεύρως 
Ταβέρνες ψησταριές υγειονοµικού ενδιαφέροντος δύναται να  τοποθετήσουν 
τραπεζοκαθισµατα στην πρόσοψη του καταστήµατος σύµφωνα µε το ισχύοντα κανονισµό µε 
την προϋπόθεση την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και οχηµάτων εκτάκτων αναγκών, ήτοι 3,5 µ                                                    
5ευρώ /m2 
Παραδοσιακά προϊόντα                                                        35 ευρώ το τρέχον µέτρο. 
 Οι άδειες θα έχουν ισχύ τεσσάρων -4- ηµερών ήτοι από 27-8-2017 µέχρι και 30-8-2017, 
ηµέρες κατά τις οποίες θα πραγµατοποιείται η εµποροπανήγυρη ενώ µία µέρα νωρίτερα η 
εγκατάσταση και µία µέρα αργότερα η αποµάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των 
εµπορευµάτων. 
Αιτήσεις για συµµετοχή στην Εµποροπανήγυρη θα υποβάλλονται στην ηµέρα και ώρα που 
ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας Εµποροπανήγυρης 
,συνοδευµένες από τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανά κατηγορία στο αρ 3 της 
αναλυτικής διακήρυξης. Η µη προσκόµιση των ζητούµενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον 
ενδιαφερόµενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών. 
Οι θέσεις θα διατεθούν κατόπιν αιτήσεως και σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα και την 
δήλωση θέσης από τους ενδιαφεροµένους. Στην περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων, 
είναι µεγαλύτερος του αριθµού των διαθέσιµων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα 
διεξαχθεί δηµόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφεροµένων και την τοποθέτησή τους, 
από την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης . 
   Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του 
αναλογούντος τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταµείο του ∆ήµου Εορδαίας. Οι εναποµείνασες 
θέσεις διατίθενται µε ευθύνη της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης.  
Α1. Η συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη για την κατοχύρωση χώρου πώλησης προϊόντων 
γίνεται µε:  
1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συµµετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα 
περιλαµβάνει τα στοιχεία:  
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– Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος  
– Όνοµα Πατρός  
– ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την 
αντίστοιχη άδεια παραµονής σε ισχύ  
– ∆ιεύθυνση κατοικίας  
– ΑΦΜ και ∆ΟΥ  
– Ακριβή θέση του χώρου  
– Αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει  
– Πωλούµενο είδος  
2. Απόδειξη Ταµειακής µηχανής.  
3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ 
4. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Εορδαίας (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).  
5.Υπευθυνη ∆ήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους   
Κατ’ εφαρµογή του αρ26 του Ν4264/2014 «Επιτρέπεται η συµµετοχή και σε κατόχους άδειας 
επαγγελµατία πωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό 20%..... Σε 
περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται 
κλήρωση …..» 
Α2 Οι θέσεις για λουκουµάδες , χαλβάδες κλπ υπάγονται στην κατηγορία «επιχειρήσεις 
µαζικής εστίασης … σε προσωρινό χώρο»σύµφωνα µε την Υγειονοµική διάταξη Υ1γ/96967/7-
8-2012 και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια. 
 Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα. Σε περίπτωση που 
οι αιτήσεις είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή 
Εµποροπανήγυρης σε ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορίσει η Επιτροπή.  
1 Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συµµετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαµβάνει 
τα στοιχεία:  
– Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος  
– Όνοµα Πατρός  
– ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την 
αντίστοιχη άδεια παραµονής σε ισχύ  
– ∆ιεύθυνση κατοικίας  
– ΑΦΜ και ∆ΟΥ  
– Ακριβή θέση του χώρου  
– Αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει  
– Πωλούµενο είδος  
2. Απόδειξη Ταµειακής µηχανής.  
3. Άδεια υπαιθρίου εµπορίου καντίνες - ψησταριές 
4. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Εορδαίας (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).  
Επίσης θα κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να γνωµοδοτήσει η 
∆.νση ∆ηµόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης προκειµένου να χορηγηθεί η άδειας λειτουργίας 
επιχείρησης µαζικής εστίασης.  
 Οι εκθέτες- πωλητές των ανωτέρω κατηγοριών ( Α1,Α2), µεριµνούν µε ιδία ευθύνη την 
ηλεκτροδότηση των χώρων τους  µε τη χρήση γεννήτριας. 
    Η Περίληψη θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Εορδαίας κατ’εφαρµογή του Π.∆.270/81. 
      Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της δηµοπρασίας οι ενδιαφερόµενοι ν’ 
απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, τηλ 
2463350110 πληρ : Σιταρίδης Ιωαννης- Τσακµάκη Αναστασία. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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