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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
για την κάλυψη θέσεων στην ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Μελιγαλά έτους 2022
(ΑΔΑ: 6Τ72ΩΞ4-9ΥΙ)
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Προκηρύσσουμε την κάλυψη εκατόν πενήντα πέντε (155) θέσεων στην ετήσια παραδοσιακή
εμποροπανήγυρη Μελιγαλά έτους 2022, η οποία θα διενεργηθεί από την 4 η Σεπτεμβρίου 2022 έως την
10η Σεπτεμβρίου 2022.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην εμποροπανήγυρη μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά
πρόσωπα, κάτοχοι:
Α. Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
Β.- Άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
Γ. Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
Δ. Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη οι ενδιαφερόμενοι πωλητές
οφείλουν να υποβάλλουν εντός της τεθείσας προθεσμίας:
1. Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα,
2. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου σε ισχύ ή ετήσια βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου σε
ισχύ ή ετήσια βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ανά περίπτωση,
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής, για
αλλοδαπούς υπηκόους,
4. Πιστοποιητικό υγείας, για την διάθεση ειδών που εμπίπτουν στην υγειονομική νομοθεσία,
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης και του
κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
6. Δημοτική ενημερότητα.

ΑΔΑ: 9ΓΒΤΩΞ4-ΗΗΒ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30/8/2022.
Τα τέλη συμμετοχής ανά θέση (συμπεριλαμβανομένων των ανταποδοτικών χρεώσεων για την
κατασκευή των στεγάστρων ηλιοπροστασίας (όπου προβλέπεται η κατασκευή τους) και το αναλογούν
Φ.Π.Α.) έχουν ως κατωτέρω:
Α/Α
1.
2.
3.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ
ΤΕΛΗ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΧΩΡΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ - ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΤΙΜΗ /m
10,00 €/ m ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
18,00 €/ m ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
2,00 €/ m ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
30,00 €/ m ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Τα ανωτέρω τέλη συμμετοχής επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. (24%).
Στις ανωτέρω τιμές επιβάλλεται επιπλέον Χαρτόσημο (3% ) και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ( 20% ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο αρμόδιο τμήμα στο τηλ. 2724360349 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

