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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. :  2681362244
Πληρ. :  Αγγελική Λιάγκα
Email:aggeliki@arta.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  υπ΄  αριθμ.  10/2018  και  253/2018  αποφάσεις  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  έγκρισης  του

κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων .
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37του Ν.4849/2021 και του άρθρου 134, του Ν. 4887/2022

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφερόμενους πωλητές επιθυμούν και πληρούν τις κατωτέρου προϋποθέσεις να υποβάλουν τα
δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  μέσω  της  εφαρμογής  «Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα
«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)», μέχρι τις  9/03/2023:

Οι πωλητές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κάτοχοι:.
1) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. 
2) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή .
3) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο.
4) Άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη
Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει από μία (1) θέσεις στις ανωτέρω κατηγορίες πωλητών. 

Οι θέσεις αποδίδονται ως εξής :

α)  το  εβδομήντα  πέντε  τοις  εκατό (75%) των  θέσεων  στους  κατόχους βεβαίωσης  δραστηριοποίησης
ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία
πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ)  το  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  των  θέσεων  στους  κατόχους  άδειας  δραστηριοποίησης  στο στάσιμο ή
στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
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Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αδειούχους των δύο τελευταίων κατηγοριών ο αριθμός
των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της πρώτης κατηγορίας.

Για  πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθυνθούν  στο  γραφείο  του  Τμήματος
Δανειοδοτήσεων  και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων  (Δημαρχιακό  κατάστημα  1ος

Όροφος ,υπεύθυνη υπάλληλος : Λιάγκα Αγγελική τηλ. 2681362244)  

Οι  ενδιαφερόμενοι  καταθέτουν  ηλεκτρονικά  τις  άδειες  πώλησης  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά
παραπάνω, τα προϊόντα πώλησης και τον αριθμό της θέσης.

Το τέλος κατάληψης του χώρου είναι  50€/τ.μ.  για αγορές λόγω θρησκευτικών εορτών στην Άρτα και
20€/τ.μ. για αγορές, στις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου Αρταίων. Το τέλος θα καταβάλλεται στο Τμήμα
Εσόδων  και  Δημ.  Περιουσίας  του  Δήμου  Αρταίων,  δια  ζώσης  ή  ηλεκτρονικά  (Αρ.  λογαριασμού:  GR
3801724000005400076005687, με αιτιολογία : συμμετοχή στις εορτές …………..) .  Πληροφορίες για την
είσπραξη του τέλους στο τηλ. 2681362272.

Αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  προκήρυξης  είναι  τα  σκαριφήματα  και  διαγράμματα  στα  οποία
αποτυπώνονται οι παρακάτω θέσεις και για τις οποίες θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Θρησκευτικές Εορτές ΘΕΣΕΙΣ

1  Αγ. Θεοδώρας  - ΑΡΤΑ  : 10 & 11 Μαρτίου 4

2  Ευαγγελισμού  της   Θεοτόκου-  ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ  –ΑΡΤΑΣ   :  24  &  25
Μαρτίου.
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3  Αγ. Θεράποντος – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ : 12 & 13 Μαΐου 4

4  Αγ. Νικολάου – ΑΝΕΖΑ- : 19 & 20 Μαΐου 9

5  Αγ.Κων/νου- ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ :20 & 21 Μαΐου 9

6  Αγίου Πνεύματος-  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΑΡΤΑ,  κινητή ημερομηνία. 3

7  Αγίας Τριάδας -  ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ   :  κινητή ημερομηνία 3

8   Παναγίας Βλαχερνών - ΒΛΑΧΕΡΝΑ : 1 & 2 Ιουλίου 3

9   Προφήτη Ηλία -ΑΡΤΑ : 19 & 20 Ιουλίου 6

10  Άγιου Σπυρίδωνος- ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ   : 10 & 11 Αυγούστου 13

11 Κοίμησης της Θεοτόκου- ΚΑΜΠΗ  : 14 & 15 Αυγούστου 5

12  Αγ. Κοσμά Αιτωλού - ΡΑΧΗ  : 23 & 24 Αυγούστου 6

13  Αγ. Φανουρίου -ΑΡΤΑ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ : 26 & 27 Αυγούστου 6
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Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων   και  στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.).

Ακριβές Αντίγραφο
Με εντολή Δημάρχου
Η υπάλληλος του Δήμου

Αγγελική Λιάγκα 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΣ


