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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ  
 

 

        Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο προγραμματισμένων εκδηλώσεων για 

την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Κασσάνδρας 

, θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή «ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»  

εντός του πεζόδρομου και θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικη Αγορά από 16 

Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Για τις ανάγκες λειτουργίας της 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, πρόκειται να χορηγηθούν άδειες συμμετοχής 

άσκησης εμπορικής δραστηριότητας στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις 

προϋποθέσεις. 

 Σημειώνεται δε, ότι οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του 

αρμόδιου κατά τόπο δημοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο 

χώρο, θέση και διάστημα. 

 

 Οι άδειες συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, που θα διατεθούν σε 

όσους είναι δικαιούχοι και θα δραστηριοποιηθούν  στους ξύλινους οικίσκους  

και αφορά αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα των παρακάτω κατηγοριών 

: 

 

1. Γλυκιά αγορά ( σοκολάτα – προϊόντα σοκολάτας- ζαχαρωτά – 
καραμέλες  ) 1 οικίσκος  
2. Μαλλί της γριάς – pop corn – καλαμπόκι . 1 οικίσκος  
3. Χριστουγεννιάτικα  δώρα, είδη λαϊκής τέχνης . 2 οικίσκοι  
4. Έτοιμα φαγητά  ( Hotdog,  τοστ,  πατάτες, burger,  σάντουιτς,  
σουβλάκι, παντσετα, λουκάνικο ). 3 οικίσκοι. 
5. Τοπικός Παραγόμενος Οίνος. 2 οικίσκοι 
6. Λουκουμάδες – κρέπες – βάφλες.  1 οικίσκος  
7. Τοπικά  - παραδοσιακά προϊόντα. 1 οικίσκος  
8. Χειροποίητα Αρωματικά Είδη (σαπούνια & αρώματα).1 οικίσκος 
9. Καφές , αναψυκτικά , αλκοολούχα ποτά . 1 οικίσκος.  
 

 Σύνολο 13 τμήματα  

 

 

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 

04/12/2017 έως 7/12/2017 

 

 

 Πληροφορίες:  Αναστασία Σερέτη 2374350134 

 



« ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2017» 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στο Δήμο Κασσάνδρας στο Πρωτόκολλο για την προμήθεια του εντύπου 

της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

α) Οι κάτοχοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου(υπαιθρίου ή στασίμου) 

β) Οι κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. 

γ) Σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά η νομικά πρόσωπα) που 

δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές.(υπαίθριοι πωλητές). 

δ) Σε λοιπούς εμπόρους. 

ε) Σε κατόχους άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Στ) Σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές . 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

     1.Αίτηση   

     2.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

     3.Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής έναρξης – άσκησης 

επιτηδεύματος σύμφωνα με τους Ν.4045/1960(ΦΕΚ 47Α) & 1642/1986 (ΦΕΚ 

125Α), σχετικά με την κύρια δραστηριότητά του ενδιαφερόμενου. 

   4.Και κατά περίπτωση την άδεια υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας ή την 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης που χορηγήθηκε στον 

ενδιαφερόμενο. 

   5. Απόδειξη ταμειακής μηχανής . 

   6. Δημοτική ενημερότητα ( από το τμήμα εσόδων του Δήμου Κασσάνδρας). 

 

Εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος επιλεγεί δικαιούχος, θα υποβάλλει στην 

υπηρεσία τα παρακάτω : 

 

1.Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου Παράβολου στον Δήμο 

Κασσάνδρας 

2.Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων βεβαίωση ή γνωμοδότηση της 

οικείας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας και πιστοποιητικό 

υγείας, σε περίπτωση που δεν κατέχει άδεια. 

ς οικείας Δ 
 

 


