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ΠΡΟ : ΓΡΑΦΔΙΟ θ. ΓΗΜΑΡΥΟΤ

Θέμα: Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο.
αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ κε αξηζ. πξση. 21446/13-7-2018 πξνθήξπμε ζέζεσλ
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζηελ Σξίπνιε θαη παξαθαινύκε όπσο αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ
Γήκνπ Σξίπνιεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 16.07.2018 έσο θαη 20.07.2018.
Δπίζεο παξαθαινύκε όπσο ην απνδεηθηηθό αλάξηεζεο απνζηαιεί ζηε Γ/λζε Σνπηθήο
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Ο Ανηιδήμαπσορ Σπίποληρ
ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Γ/ΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΣΡΙΠΟΛΗ 13/ 7 / 2018
Απιθ. Ππυη. : 21446

Σασ. Γ/νζη: Λαγοπάηη & Αηαλάνηηρ
Σασ. Κυδ. : 22100
Πληποθοπίερ : Βπεηηού Β.
Σηλέθυνο : 2713 600 430, 2713 600 481
Φαξ :
2710 241502

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Γιάθεζηρ Αδειών Τπαίθπιος ηάζιμος Δμποπίος, για ηο έηορ 2018.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Έσονηαρ ςπότη:
1. Σνλ
2.
3.
4.
5.

Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Σνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο» όπσο δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 2025/Β/09-09-2011
Σνλ Ν. 4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο
επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
Σνλ Ν. 4264/2014 «Άζθεζε εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθηόο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», πιελ ησλ άξζξσλ πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί κε ηνλ Ν.4497/2017.
Σνλ Ν. 4541/2018 (ΦΔΚ 93/Α/31-5-2018) "Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4497/2017 (Α 171)"

6. Σελ κε αξηζ. 602/2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Σε ρνξήγεζε πέληε (5) ζπλνιηθά ζέζεσλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζην Γήκν
Σξίπνιεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 7, ηνπ άξζξνπ 40, ηνπ Ν.4497/2017, «Καη’ εξαίπεζη και για ηην
εξςπηπέηηζη ηος καηαναλωηικού κοινού καηά ηην καλοκαιπινή πεπίοδο μποπεί να σοπηγούνηαι: α)
μια (1) θοπά ηο σπόνο άδειερ ζε ανέπγοςρ για Παπαζκεςή και διάθεζη ππόσειπων γεςμάηων με
διάπκεια ιζσύορ μέσπι ηέζζεπιρ (4) μήνερ. Οι αδειούσοι καηαβάλλοςν το αντίστοιχο τέλος για ηη
ζςγκεκπιμένη θέζη πος καηαλαμβάνοςν».
Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ είλαη ε εμήο:
Α) Πλαηεία Άπευρ
 Γύο (2) ζέζεηο γηα πώιεζε θαιακπνθηώλ πιεζίνλ ηνπ πεξηπηέξνπ, θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο
ηνπ πάξθνπ (έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο GRAND CHALLET).
 Μία (1) ζέζε γηα πώιεζε καιιί ηεο γξηάο – πνπ θνξλ θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ πάξθνπ
(έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο GRAND CHALLET).
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Β) Πλαηεία Αγ. Βαζιλείος
 Μία (1) ζέζε γηα πώιεζε θαιακπνθηώλ κεηαμύ ησλ δύν πεξηπηέξσλ ζηελ πιεπξά πνπ
βξίζθεηαη ην μελνδνρείν ΓΑΛΑΞΙΑ
 Μία (1) ζέζε γηα πώιεζε καιιί ηεο γξηάο – πνπ θνξλ κεηαμύ ησλ δύν πεξηπηέξσλ ζηελ
πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ην μελνδνρείν ΓΑΛΑΞΙΑ
Απαιηούμενα Γικαιολογηηικά
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία νη ελδηαθεξόκελνη πξνζθνκίδνπλ:
1. Γειηίν αλεξγίαο ζε ηζρύ.
2. Φσηνηππία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ
3. Δθθαζαξηζηηθό ηεο ΓΓΓΔ
Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςήθησλ πσιεηώλ ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην ην νηθνγελεηαθό
εηζόδεκα, όπσο εκθαλίδεηαη ζην εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηεο ΓΓΓΔ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ
έηνπο. Ο ππνςήθηνο κε ην ρακειόηεξν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα πξνεγείηαη. ε πεξίπησζε
ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
Αιηήζειρ –Γιαδικαζία –Υπόνορ Τποβολήρ
Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο (Σαρπδξνκηθή
Γ/λζε : Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο, Ιζόγεην) θαη ζα θαηαηίζεληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
απηνπξόζσπνο ή από εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο άηνκν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ
ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, μεηά ηη
λήτη ηηρ ζσεηικήρ Απόθαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος. Σν ρξνληθό δηάζηεκα θαηάζεζεο ησλ
αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα αλαθνηλσζεί από ην Γήκν Σξίπνιεο.
Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο από 16.07.2018 κέρξη θαη 20.07.2018 θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ώξεο.
ε πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη
κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ.
ηηο αηηήζεηο πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη όια ηα απαηηνύκελα από ηελ πξνθήξπμε
δηθαηνινγεηηθά θαη λα αλαθέξνληαη ηα είδε εκπνξεπκάησλ πξνο πώιεζε.
Αληηθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε ή δηόξζσζε ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
απεπζύλνληαη ζηε Γ/λζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, δηεύζπλζε: Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο,
2νο όξνθνο, ηει 2713 600 430 & 2713 610 416 ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο.
ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ηνπ αλσηάηνπ αξηζκνύ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ρνξήγεζε
άδεηαο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ησλ ελ ιόγσ επηθπξσκέλσλ αδεηώλ από ηνλ Γήκαξρν Σξίπνιεο, ζα
γίλεη λέα πξνθήξπμε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ν ελ ιόγσ πξνβιεπόκελνο αξηζκόο αδεηώλ ζην Γήκν
Σξίπνιεο.
Γημοζίεςζη Πποκήπςξηρ.
Η παξνύζα πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζε κία ηνπιάρηζηνλ ηνπηθή εθεκεξίδα, ζα αλαξηεζεί ζηνλ
ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο, ελώ ζα δηαηίζεηαη από ηε Γ/λζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (Λαγνπάηε 45 &
Αηαιάληεο, 2νο όξνθνο).
Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
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