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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25 & 26 ΙΟΥΛΙΟΥ  2019    
 
Α) Η διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης θα γίνει την ∆ευτέρα  24 

Ιουνίου 2019 και ώρα 10: 30 π. µ. για την Α ΖΩΝΗ και την Β ΖΩΝΗ, στο 
ισόγειο στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  και ανάρτηση των 
σχετικών αποτελεσµάτων. 
∆ικαίωµα ενστάσεων- προσφυγών έως την  Πέµπτη 4 Ιουλίου 2019. 

 
Β) Οι άδειες  θα δοθούν από το τµήµα εσόδων  από : 

Τρίτη 9 Ιουλίου έως Τρίτη 16 Ιουλίου & ωράριο 9:00 π. µ. - 
13:00 µ. µ., αφού πληρωθεί το αντίστοιχο τέλος χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της ως άνω εµπορικής 
δραστηριότητας στο ταµείο του ∆ήµου. 
 
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ επί διήµερο (25 &26 Ιουλίου)  
Α ΖΩΝΗ: Τιµή 80/τ.µ.  
Αγίου Ιωάννου από τρίγωνο έως  Σχολείου & ∆αιδάλου  
Β ΖΩΝΗ: Τιµή 60/τ.µ. 
Αγίου Ιωάννου από Σχολείου & ∆αιδάλου έως Ασηµακοπούλου. 
 
Οι αδιάθετες θέσεις θα δοθούν κατόπιν αιτήσεων στις 24 -25 Ιουλίου 2019. 
α)  Προτεραιότητα στους επιλαχόντες . 
β) Τυχόν νέες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί  µετά τις 29  Μαρτίου 2019. 
 
Ηµεροµηνίες πληρωµής στο ταµείο  9 – 16 Ιουλίου 2019 
ώρες 8:00π.µ.-13:30µ.µ 
Περιορισµοί:  
1) Η άδεια χρήσης που θα δοθεί, αφορά αυστηρά το ΑΦΜ στο οποίο 
εκδόθηκε και απαγορεύεται ρητά η χρήση αδείας από άλλο µικροπωλητή . 
2) Το ταµείο δεν θα δεχθεί άνω των 100 ευρώ είσπραξη µετρητών αλλά:  
α)   µε χρεωστική-πιστωτική  κάρτα  
β)   µε τραπεζική επιταγή εις διαταγή του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής 
5) Η χορήγηση των αδειών είναι αυστηρά προσωποπαγής. 
Μετά την κλήρωση θα αναρτηθούν τα αποτελέσµατα  στην  ιστοσελίδα του 
∆ήµου, εφηµερίδα υπηρεσίας, ανακοινώσεις: 
(www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/anakoinoseis). 



Ενηµερώνουµε ότι θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων. 
Τηλ.επικοινωνίας:2132004544 - 2132004543 – 2132004551 (ώρες1:30 -3:00 
µ.µ). 
         

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
        ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 


