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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την κάλυψη θέσεων δραστηριοποίησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για «Διάθεση
έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης» για το έτος 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

2. Την αρ.1/37698/03-04-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα
«Εφαρμογή του ν.4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων».
3. Την υπ’ αριθμ.256/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδών των
αδειών ανά κατηγορία, των θέσεων του στάσιμου εμπορίου, από όπου θα διενεργούνται οι
πωλήσεις, των καταβαλλόμενων υπέρ του δήμου τελών και κάθε άλλου σχετικού θέματος
σχετικά με την άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
4. Το με αρ.1016/49/274-α΄/07-06-2019 έγγραφο του τμήματος τροχαίας Λευκάδας,
«Γνωμοδότηση της Αστυνομίας σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον καθορισμό
θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Λευκάδας».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Τρείς (3) συνολικά θέσεις δραστηριοποίησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για «Διάθεση έργων τέχνης,
καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης» στο Δήμο Λευκάδας ως εξής:
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Α΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:
1.

αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε
άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα
μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν
αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

2.

βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,(Δεν απαιτείται για τους κατόχους άδειας διάθεσης
έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης).

3.

για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία
αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη
πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα
έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου,

4.

για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη
Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας
παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα
μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία,

5.

έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.

Γ΄ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ
Το τέλος ανά άδεια και θέση για την χρήση των χώρων άσκησης της υπαίθριας στάσιμης
δραστηριότητας καθορίζεται σε 50€/τ.μ. χρησιμοποιούμενου χώρου ανά άδεια και θέση για τη
Δ.Ε.Λευκάδας . Το αναλογούν τέλος θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την χορήγηση της άδειας.
Δ’ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας από τις
05/08/2019 έως τις 09/08/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Μετά την πάροδο της ανωτέρας προθεσμίας, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Μάρκος Νικητάκης

