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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος Αλίμου στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του 

Αγίου Παντελεήμονα που θα λάβει χώρο στον Άλιμο στις 26 & 27 Ιουλίου 2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους 

να υποβάλλουν αίτηση -υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση άδειας συμμετοχής αυτοπρόσωπος ή με 

εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία 

επιλογής. 

Ο εορτασμός θα είναι διήμερος με ημερομηνία έναρξης την 26 Ιουλίου 2022. Η τοποθέτηση των πάγκων από 

τους μικροπωλητές θα ξεκινήσει την 26 Ιουλίου και ώρα 11:00-15:00 και θα λήξει την 27 Ιουλίου και ώρα 

23:00-01:00. 

Oι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από το 

άρθρο 37 του Ν4849/2021 όπως αυτό ισχύει. 

Δικαιούχοι  

1. Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

κάτοχοι: 

α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) Άδειας  παραγωγού  πωλητή   και  επαγγελματία  πωλητή  που  δραστηριοποιούνται στις λαϊκές 

αγορές, 

γ)  Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, 

δ)  Άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. 

 

2. Κάθε πωλητής που δικαιούται να συμμετέχει στις σχετικές διαδικασίες απόδοσης θέσης, δεν μπορεί 

να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά. 

 

3. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες δικαιούχων πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση: 
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α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης 

ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία 

πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές 

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο 

πλανόδιο εμπόριο και 

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. 

 

4.  Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την 

άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

 

5. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές επιτρέπεται να 

δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1) βραχυχρόνιες αγορές, μέσω 

αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το με άρθρο 22 του Ν4849/2021 . 
 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου 

Αλίμου, συνοδευόμενες από πλήρη δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αναγράφονται στην αίτηση 

συμμετοχής. 

Η μη κατάθεση των δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης. 

Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα Αριστοτέλους 53 (Τμήμα εσόδων) καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου : www.alimos.gov.gr 

Μετά το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων & απορριπτέων, ο οποίος θα αναρτηθεί 

στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου : www.alimos.gov.gr 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος των υπαρχουσών θέσεων, διεξάγεται 

κλήρωση. 

Οι επιλεγέντες καταβάλουν, έως 08/07/2022, τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου Αλίμου στην Ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου ή στο Τραπεζικό Λογαριασμό: GR 2601402380238002001000028 (ALPHA BANK).  
(Στο έντυπο της κατάθεσης θα αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία : Ονοματεπώνυμο οφειλέτη, ΑΦΜ και 
αιτιολογία : Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα.) 
 
Τέλος, μόνο όσοι από των επιλεγέντων έχουν εξοφλήσει το ανωτέρω Δημοτικό Τέλος, θα συμμετέχουν στην 
κλήρωση για των καθορισμό των θέσεων. 
 
Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αλίμου τηλ. 2132008029 & 8038.  

Η Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 
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