
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν Άδειες συμμετοχής στην

εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ στις 19 & 20 ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2017, να προσέλθουν

στο Τμήμα Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μας και να καταθέσουν την αίτηση το

αργότερο έως τις 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.

Οι αριθμητικές θέσεις συμμετοχής θα χορηγηθούν από την 10-7-2016 έως  14-7-2016.

Οι χορηγούμενες άδειες είναι αυστηρώς προσωπικές, αφορούν την παραχώρηση

κοινόχρηστου οριοθετημένου χώρου και το αντίστοιχο τέλος ανά ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο

σύμφωνα με την υπ' αριθ. 237/16, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του άμεσα ενδιαφερόμενου.

2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή για αλλοδαπούς διαβατήριο

σε ισχύ.

3) Φωτοαντίγραφο εγγράφου έναρξης εργασιών επιτηδεύματος παρεμφερούς

αντικειμένου.

4) Φωτοαντίγραφο πρόσφατης απόδειξης ταμειακής μηχανής (τελευταίου μήνα)

του άμεσα ενδιαφερόμενου.

5) Σε περίπτωση αλλοδαπού ενδιαφερόμενου απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας

παραμονής τους σε ισχύ.

6) Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να

προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάρτα

πολυτέκνων σε ισχύ.

7) Για ΑΜΕΑ ενδιαφερόμενο θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό αναπηρίας

άνω του 67%.
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Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο, είναι:

 η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς

αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών,

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο και από οποιαδήποτε

αιτία και αν αυτή προέρχεται.

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανέρχεται για το διήμερο:

Α’ ΖΩΝΗ ΠΟΣΟ

Στην Οδό Παναθηναίων (από την οδό Πελοποννήσου

έως την οδό Δομοκού)

30,00€/μ. το διήμερο

Β’ ΖΩΝΗ ΠΟΣΟ

Στην οδό Παναθηναίων (από την οδό Ηλείας μέχρι την

οδό Πελοποννήσου και από την οδό Δομοκού έως την

Χριστοφόρου Νέζερ)

20,00€/μ. το διήμερο

 για τους καταστηματάρχες έμπροσθεν των καταστημάτων τους 15,00€/ τ.μ.

 Α.με.Α , πολυτέκνοι  και τριτέκνοι 15,00€/τ.μ.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν εκτός του ανωτέρω διαστήματος θα θεωρούνται εκπρόθεσμες

και δε θα εξυπηρετούνται.

Μετά το πέρας των παραπάνω καταληκτικών ημερομηνιών δε θα γίνεται καμιά επιστροφή

χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής λόγω υπαιτιότητας του ενδιαφερομένου, και ο

Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει εκ νέου τις θέσεις αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 213-2012942.


