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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ  

 
Σύμφωνα με το νέο Νόμο 4497/2017 και την παράγραφο 3 του άρθρου 38, ο μικροπωλητής ο 
οποίος δεν είναι αδειούχος λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, μπορεί να λαμβάνει 
χώρα στις εμποροπανήγυρεις και σε άλλες οργανωμένες αγορές όλης της χώρας εφόσον κατέχει 
την απαραίτητη Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας. 
Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών 
εφόσον διαθέτουν τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά. 
  
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πετρούπολης οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις όλων των δήμων  της χώρας  
όπως καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην αρμόδια διεύθυνση (1ος όροφος, Διεύθυνση 
Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας)  :  
 
1.   αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το δήμο)  
2.   Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας :  
      α.  αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 
      β.  αντίγραφο εκκαθαριστικού   
      γ.  Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ή άλλων εταιρειών κινητής    
      τηλεφωνίας)  
3.   βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS 
4.   βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια 
      φορολογική αρχή 
5.   πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται 
6.   φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση 
7.   άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις, απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόσκληση του οικείου δήμου με κλήρωση ως εξής: 
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ 
σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, 
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής 
άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, 
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα 
επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. 
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των 
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. 
Η έγκριση συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Πετρούπολης εκίδεται με την 
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών στην αρμόδια διεύθυνση (1ος όροφος, Διεύθυνση 
Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας) :  
1.   αίτηση (το σχετικό έντυπο χορηγείται από το δήμο) 
2.   βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του 
      εμπόρου 
3.   βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων 
4.   για τους κάτοχους άδειας λαϊκών αγορών φωτοτυπία του βιβλιαρίου της κατηγορίας 
      που διαθέτουν 
5.   για τους κάτοχους άδειας υπαίθριου εμπορίου φωτοτυπία της άδειας  
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