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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εµποροπανηγύρεων που διενεργούνται:
Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφηµίας την 11η Ιουλίου στην
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας και
Β) από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου
την 15η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου
καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο τµήµα αδειοδοτήσεων και
ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύµφωνα µε
συνηµµένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία.
∆ικαιούχοι συµµετοχής:
α) οι επαγγελµατίες έµποροι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε
υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις
εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση
που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ε) λοιποί επαγγελµατίες, έµποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία, πρατήριο κ.λ.π.
στ) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της εµποροπανήγυρης
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής
1. αίτηση σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο
2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
4. Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του αιτούντος
5. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ηµέρες από την επόµενη της δηµοσίευσης σύµφωνα µε το άρθρο 8
του κανονισµού.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται εκπρόθεσµες.
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος, να δηµοσιευθεί στα τοπικά
Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr)
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