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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πωλητές ότι, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 21/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ 

Παπά (ΑΔΑ: ΨΩΕΔΩΡΩ-ΤΞΟ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο 

Εμμανουήλ Παππά, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους 

χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Τοπικής 

Κοινότητας Τούμπας που οργανώνεται με την ευκαιρία της εορτής του 

Αγίου Πνεύματος.    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι μικροπωλητές (αποκλειστικά 

φυσικά πρόσωπα) διαθέτουν τα παρακάτω προϊόντα: 

 1. Είδη λαϊκής τέχνης-Χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα - 

δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη 

ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη υαλοπωλείου  

 2. Αντίκες   

3. Βιβλία  

 4. Παιχνίδια – Είδη Δώρων- ψεύτικα κοσμήματα (φο-μπιζου)   

5. Καρναβαλικά είδη   

6. Παραδοσιακά είδη διατροφής (σαλέπι, μαλλί της γριάς, παστέλια, 

ξηροί καρποί, χαλβάδες, λουκουμάδες κ.λ.π.)    

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 07/05/2018 ημέρα 

Δευτέρα και λήγει στις 14/05/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρες από 07:00 έως 15:00.  

   Στην εμποροπανήγυρη συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα 

νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, 

πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση 

δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. 
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων 

πωλητών.   

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές ζητούν από τον δήμο της μόνιμης 

κατοικίας τους την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης και στην αίτησή τους 

επισυνάπτουν:  



 α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,   

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση 

απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,   

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,   

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,   

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.   

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό 

των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, θα διενεργηθεί κλήρωση. Σ’ αυτή 

την περίπτωση οι εγκρίσεις συμμετοχής δίδονται με κλήρωση ως εξής:  

 α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα 

φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο 

υπαίθριο εμπόριο,   

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών 

και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο 

εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,   

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο 

πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.   

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) 

και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον 

αριθμό της (α) κατηγορίας.  Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες 

κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό 

πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του 

παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).   

Επίσης, όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση 

πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, εφόσον 

διαθέτουν επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη της συγκεκριμένης αγοράς.   

Η ισχύς των εγκρίσεων θα είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της 

εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση.   

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτηση 

προς το Δήμο Εμμανουήλ Παππά για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη  

(η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου μας ( ΔΗΜΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ), είναι τα παρακάτω :  

         1   α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας 

διάρκειας. (από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του πωλητή) 

 ή β) Άδεια υπαίθριου εμπορίου πωλητή επαγγελματία  

λαϊκών αγορών με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα 

προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης . 

 ή γ) Άδεια υπαίθριου εμπορίου πωλητή παραγωγού λαϊκών 

αγορών με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του 

κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης .  

ή δ) Άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο 

πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας της 

εμποροπανήγυρης .  

ή ε) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές 

που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο 

πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας της 

εμποροπανήγυρης .  



ή στ) Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε   κατάσταση 

πτώχευσης με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του 

κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.  

ή ζ) Άδεια φυσικού προσώπου διάθεσης έργων τέχνης, 

καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης και 

λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής 

δημιουργίας ή  αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας 

παραγωγής των μελών τους  (1 θέση ανά τέσσερα μέλη)  

 2. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση 

τροφίμων. 

 3. Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους. 

(υποβάλλεται μετά την ανάρτηση του καταλόγου 

συμμετεχόντων στο δημοτικό κατάστημα)  
 Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης 

έγκρισης συμμετοχής είναι η βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την 

Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά  περί μη ύπαρξης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.   

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την 

άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον 

αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την 

άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.  

  Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας 

ελέγχου θα εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων για την εμποροπανήγυρη , ο 

οποίος θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Εμμανουήλ Παππά, 

προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του 

δήμου και κατόπιν να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση 

θα κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  και πρέπει είναι 

διαθέσιμη από τους πωλητές  ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.    

Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της 

έγκρισης συμμετοχής είτε στο Ταμείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά  είτε με 

κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (όπου πρέπει να 

αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα). Για τη 

χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση 

του διπλότυπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.   

Η χρέωση της κάθε διαθέσιμης θέσης θα  15,00€ ανά 

τρεχούμενο μέτρο από την οικία του Βασιλειάδη 

Παναγιώτη και το βενζινάδικο της Τσαρούχα Μαρίας έως 

την ιερά μονή Αγίας Τριάδας δεξιά και αριστερά του 

δρόμου και 5,00€ από την κεντρική πλατεία έως το 

παντοπωλείο του Σφελινιώτη Γεώργιου, εκτός από τις δυο 

πρώτες θέσεις δεξιά του δρόμου που η χρέωση θα είναι 

10,00€, σύμφωνα με την αρίθ. 31/2018 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής   



  Για την κατανομή των θέσεων (αριθμητικά) που θα καταλάβει κάθε 

πωλητής στην εμποροπανήγυρη θα διενεργηθεί κλήρωση, μετά την 

έγκριση συμμετοχής. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών 

επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στην αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά (Τμήμα Αδειοδοτήσεων & 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων).    

  Η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται 

στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά  στο κτίριο του Δημαρχείου  που βρίσκεται στο Χρυσό 

Σερρών, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου κατόπιν εξουσιοδότησης, ή 

εναλλακτικά μπορούν να αποσταλούν τα ανωτέρω έγγραφα με εταιρεία 

ταχυμεταφορών στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:   

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ -  ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – 62046 ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ  
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