
                                Κηφισιά, 9/6/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 38 του Ν.4497 (ΦΕΚ 171 Α’ 13-11-2017), τα όσα 

προβλέπονται στο Φ.Ε.Κ. 2087/ 31-05-2020, Τευχ. Β ΄ “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικρατείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωναϊου COVID-19” καθώς και τις υπ΄αριθμ. 
400/2019 και 100/2019 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούμε τους 
ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου 

Κηφισιάς, να καταθέσουν Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας 
διάρκειας (σύμφωνα με την παρ. 3, αρθρ. 38 του ν. 4497/2017) ή άδεια υπαίθριου 

εμπορίου για έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου. 

Ειδικότερα, για την έκδοση έγκρισης συμμετοχής είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτησης 

συμμετοχής του ενδιαφερομένου (σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ.38 του ν. 4497/2017) χωρίς να 
απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου με την χρήση κωδικών taxisnet. Η υποβολή των 
αιτήσεων για την χορήγηση έγκρισης συμμετοχής μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

κατατίθενται αυστηρά από  Τρίτη 9/6/2020 έως και Δευτέρα 22/6/2020 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://www.kifissia.gr/sadk/ επισυνάπτοντας: 

α). Άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή Βεβαίωση δραστηριοποίησης  

β). Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 

γ). Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισχύουσα άδεια παραμονής για 
αλλοδαπούς. 

δ). Εξουσιοδότηση (θεωρημένη) σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από άλλο πρόσωπο. 

Στ). Καταβολή αναλογούντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου (εφόσον εγκριθεί 
η αίτηση κατατίθεται με φυσική παρουσία του ιδίου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου). 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν 

καθημερινά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Τμήμα Φόρων-Τελών-Δικαιωμάτων-Παραβόλων-
Προστίμων & Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών, Οικονομικών Δραστηριοτήτων -Τηλ. 
Επικοινωνίας: 213.2007148 Ε. Αγγελούδης,  213 2007 133 Ε. Αγρογιάννη). 

Ημερομηνίες διεξαγωγής των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

https://www.kifissia.gr/sadk/


ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ: 

Αγίας Κυριακής 6 & 7 Ιουλίου 2020 
Σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα 

Αγίας Μαρκέλλας 21 & 22 Ιουλίου 2020 
Σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα 

Αγίας Παρασκευής 25 & 26 Ιουλίου 2020 
Σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ: 

Αγίας Μαρίνας 16 & 17 Ιουλίου 2020 
Σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ: 

Αγίου Φανουρίου  26 & 27 Αυγούστου 2020 
Σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα 

Αγίας Ματρώνης 19 & 20 Οκτωβρίου 2020 
Σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα 

Οι θέσεις οι οποίες  διατίθενται, θα προκύψουν έπειτα από την αποτύπωση τοπογραφικού 
διαγράμματος σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Φ.Ε.Κ. 2087/ 31-05-2020, Τευχ. Β ΄. 

Η κατάθεση των αιτήσεων, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση ΜΟΝΟΝ 
ΕΦΟΣΟΝ συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά. Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο ενδιαφερόμενος 

θα αποκλείεται από την διαδικασία της κληρώεσως. Για την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
κληρώσεως θα ενημερωθείτε με επερχόμενη ανακοίνωση. 

Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για εμποροπανηγύρεις σύμφωνα με την 400/2019 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέρχεται στο ποσό των 80€, ανά 4τ.μ. ημερησίως. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας 
διάρκειας. 

2. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 
3. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισχύουσα άδεια παραμονής για 

αλλοδαπούς. 

4. Εξουσιοδότηση (θεωρημένη) σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από άλλο πρόσωπο. 
5. Καταβολή αναλογούντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου (εφόσον εγκριθεί η 

αίτηση). 

       

                     Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΛΗΤΗΣ 

             
 


