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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  
ΤΩΝ Ι.Ν. α) ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, β) ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, γ) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ και  

δ) ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ  
 

 

Μετά την πρόσκληση του ∆ήµου Πειραιά για συµµετοχή στις υπαίθριες αγορές του 

άρθρου 38 του Ν.4497/17, οι ενδιαφερόµενοι κατέθεσαν στην Υπηρεσία µας αίτηση συµµετοχής 

δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους σε ποιες εµποροπανηγύρεις επιθυµούν να λάβουν µέρος. 

∆εδοµένου ότι ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων ανά 

κατηγορία, θα διενεργηθεί κλήρωση ως εξής: 

 

1. ∆ιενέργεια κληρώσεων για χορήγηση έγκρισης 

Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο γραφείο της Υπηρεσίας (∆ηµοτικό 

Μέγαρο, Ι. ∆ραγάτση 12, 5ος Όροφος, Γραφείο 3), στα ποσοστά που καθορίζονται από το 

Νόµο, ως εξής: 

α) την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00π.µ. για τις θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις των: 

• Προφήτη Ηλία ( πληρωµή των αναλογούντων τελών έως και Πέµπτη 11 Ιουλίου 2019 )  

• Μεταµόρφωση του Σωτήρος ( πληρωµή των αναλογούντων τελών έως και 

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019)  

β) την Πέµπτη 18 Ιουλίου 2019 για την Αγία Παρασκευή, ( επί των παρόντων ) µε άµεση 

πληρωµή  και  

γ) την ∆ευτέρα 19 Αυγούστου 2019 για τον Άγιο Φανούριο, ( επί των παρόντων ) µε άµεση 

πληρωµή.  

 

2. Καταβολή αναλογούντων τελών υπέρ του ∆ήµου από τους κληρωθέντες 

Ο ∆ήµος καλεί τους κληρωθέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήµου 

τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος. 
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3. ∆ιενέργεια κλήρωσης για χορήγηση έγκρισης από επιλαχόντες. 

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα τέλη υπέρ του ∆ήµου από όλους τους 

κληρωθέντες της 1ης κλήρωσης, θα διενεργηθεί 2η κλήρωση, αλλά µόνο επί των παρόντων 

ενδιαφεροµένων, όπου ∆ΕΝ µπορούν να λάβουν µέρος κληρωθέντες της 1ης κλήρωσης, οι 

οποίοι δεν κατέβαλαν τα αναλογούντα τέλη.  

Η 2η κλήρωση θα γίνει ως εξής: 

α) για τον Προφήτη Ηλία την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, ώρα 11:00 π.µ. 

β) για την Μεταµόρφωση του Σωτήρος την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, ώρα 11:00 π.µ.  

 

Όσοι εκ των ενδιαφεροµένων το επιθυµούν µπορούν να παρευρεθούν. 

 

Εκ της Υπηρεσίας 

 

 


