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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

           Ο Γήκνο Μεγαξέωλ ζηα πιαίζηα δηνξγάλωζεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηνπ «ΥΟΡΟΤ ΣΗ ΣΡΑΣΑ»  έηνπο 
2023, θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, από ηε Δεςτέπα 6 Μαπτίος 2023 έωρ 
και την Παπασκεςή  10 Μαπτίος  2023 και ώπα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Φπ. Μωπαΐτος & Γ. 
Μαςποςκάκη) ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.   
          Η δηάζεζε θαη ε πιεξωκή ηωλ ζέζεωλ, ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 5 Απξηιίνπ 2023 θαη ώξα 9:00 π.κ.  Σα 
έληππα ηωλ αηηήζεωλ κε ηα απαηηνύκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα ρνξεγνύληαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα (Σκήκα 
Δζόδωλ - ηζόγεην).  
H δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα είλαη ηξηήκεξε, ήτοι  16, 17 και 18 Αππιλίος 2023. 
Η ηνπνζέηεζε ηωλ πάγθωλ ζα μεθηλήζεη ηελ Κςπιακή 16 Αππιλίος 2023 θαη ώξα 15:00.  
Η λήξη τηρ Εμποποπανήγςπηρ είναι την Τπίτη  18 Αππιλίος 2023 και ώπα 24:00. 
       Να ζεκεηωζεί όηη, ζηελ Κ.Τ.Α.  κε αξηζκό Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/23 (ΦΕΚ 389 Β/28-1-2023) : Έκηακηα 

μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 

ζηο ζύνολο ηης Επικράηειας από ηη Δεσηέρα, 30 Ιανοσαρίοσ 2023 και ώρα 06:00 έως και ηη Δεσηέρα, 

13 Φεβροσαρίοσ 2023 και ώρα 06:00. νξίδνληαη έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ 
θίλδπλν δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID 19, γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, νη όξνη ιεηηνπξγίαο ηωλ 
εκπνξνπαλεγύξεωλ θ.ι.π.   ε θάζε ωζηόζν πεξίπηωζε, νη ωο άλω πξνϋπνζέζεο ιεηηνπξγίαο, δύλαηαη λα 
ηξνπνπνηεζνύλ κε ηελ έθδνζε λέωλ δηαηάμεωλ. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1) Αίηεζε –Τπεύζπλε Γήιωζε, έληππν ηεο νπνίαο ζα ρνξεγείηαη από ηελ Τπεξεζία. 
2) Φωηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 
3) Γύν θωηνγξαθίεο. 
4) Βεβαίωζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο ή άδεηα ιαϊθώλ αγνξώλ, ή άδεηα 

πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 
5) Βεβαίωζε γηα όζνπο παίξλνπλ επίδνκα αιιειεγγύεο (Κ.Δ.Α.). 
6) ηελ πεξίπηωζε εθπξνζώπεζεο (ππνβνιή αίηεζεο, δηαδηθαζία θιήξωζεο, παξαιαβή άδεηαο) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ από άιιν θπζηθό πξόζωπν, απαηηείηαη εμνπζηνδόηεζε πνπ ζα έρεη ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο θαη ζθξαγίδα από ηα Κ.Δ.Π., ή άιιε δεκόζηα ππεξαζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. Γηα 
θάζε ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε απαηηείηαη δηαθνξεηηθή εμνπζηνδόηεζε θαη ζα απεπζύλεηαη 
απνθιεηζηηθά πξνο ην Γήκν Μεγαξέωλ. 

7) Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα πεξί κε νθεηιήο ζην Γήκν  (άξζξν 285 Γ.Κ.Κ.). 
8) Απόδεημε Σακεηαθήο Μεραλήο. 
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