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Ανακοίνωση για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρης 2015 
στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας 

Ο Δήμος Ζίτσας διοργανώνει  παραδοσιακή εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. 
Βουνοπλαγιάς  του  Δήμου  Ζίτσας  από τις  31  Αυγούστου  2015  έως 6 
Σεπτεμβρίου 2015. 
Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές:
α)  για  λειτουργία  περιπτέρων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  έως  07 
Αυγούστου 2015
β)  για  λειτουργία περιπτέρων εμπόρων – εκθετών ως 14 Αυγούστου 
2015

Γενικά Δικαιολογητικά:
• Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής, που θα 
περιλαμβάνει τα στοιχεία: 
- Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος
- Όνομα Πατρός
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, 
με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ
- Διεύθυνση κατοικίας
- ΑΦΜ και ΔΟΥ
- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει
- Πωλούμενο είδος
• Φωτοαντίγραφο  άδειας  άσκησης  υπαίθριου  εμπορίου  (πλανόδιου  ή 
στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή υπαίθριων πωλητών ή κυριακάτικων 
αγορών.- Οι λοιποί έμποροι βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο, 
εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη (κατάστημα,  πρατήριο κλπ)  και με 



την  προϋπόθεση  ότι  διαθέτουν  τα  νόμιμα  παραστατικά  και  πληρούν  τις 
απαραίτητες  προϋποθέσεις  της  φορολογικής  νομοθεσίας  -  Φωτοαντίγραφο 
αδείας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών 
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή αδείας παραμονής
• Φωτοτυπία έναρξης δραστηριότητας ή μεταβολής εργασιών από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
• Φωτοτυπία της πρώτης και της τελευταίας σελίδας από το βιβλίο της 
ταμειακής μηχανής που είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση 
της δήλωσης έναρξης-μεταβολής από το TAXISNET 
• Πρόσφατη απόδειξη της ταμειακής μηχανής 
• Δημοτική ενημερότητα(αναζητείται αυτεπαγγέλτως) 
• Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους συμμετοχής 
(τέλους χρήσης)
• Βεβαίωση καταλληλότητας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από 
την  οποία  προκύπτει  ότι  ο  ενδιαφερόμενος  τηρεί  τις  προϋποθέσεις  της 
ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- 
ποτών. 
• Για τους εμπόρους πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί 
εγγραφής των σε αυτό 

Επιπλέον δικαιολογητικά για κυλικεία, ψησταριές, θέσεις λουκουμάδων, 
χαλβάδων, ξηρών καρπών και ζαχαρωτών, που θα συμμετάσχουν στην 
εμποροπανήγυρη  (υπάγονται  στην  κατηγορία  «επιχείρηση  μαζικής 
εστίασης  –  επιχείρηση  παρασκευής  και  προσφοράς  τροφίμων  και 
ποτών σε προσωρινό χώρο»):
• Κάτοψη υπαίθριου χώρου εις τριπλούν υπογεγραμμένη από μηχανικό,
• Διάγραμμα ροής δραστηριότητας καταστήματος με τεχνική έκθεση της 
επιχείρησης εις τριπλούν,
• Πιστοποιητικό υγείας όλου του προσωπικού που θα απασχολείται 
• Υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού και αγορανομικού υπεύθυνου
• Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα (6 
kg) που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του
• δύο φωτογραφίες

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 
μαζικής εστίασης θα προηγηθεί ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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