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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

χορήγησης δύο (2) αδειών διάθεσης έργων καλλιτεχνικής δημιουργίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 283/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση έκδοσης
διοικητικής άδειας εμπορίου έργων τέχνης κλπ. καθώς και έγκριση όρων προκήρυξης
της δραστηριότητας αυτής».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη χορήγηση δύο (2) αδειών διάθεσης έργων καλλιτεχνικής δημιουργίας, στο χώρο
δίπλα από τον ΟΤΕ εκεί όπου δραστηριοποιούνται οι μικροπωλητές.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης,
καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής
τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας .

Χρόνος ισχύος της άδειας
Οι άδειες έχουν διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και εγκρίνονται για δραστηριοποίηση
στο συγκεκριμένο μόνο σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Μετά την
παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει
ανανέωση της αδείας του για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Αδειών
Καταστημάτων στο Βανάτο :
α. 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,
β. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,
β1. 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,
β2. 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,
γ. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.
δ. δημοτική ενημερότητα
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 19-10-2018.
Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων
θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Λοιπές προϋποθέσεις-περιορισμοί
Η εν λόγω άδεια είναι αυστηρά προσωποπαγής και ισχύει εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Ζακύνθου. Δραστηριοποίηση σε άλλο δήμο προτίμησης
του αδειούχου, πέραν του Δ.Ζακύνθου, μπορεί να επιτραπεί, υπό την προϋπόθεση ότι
ο δήμος εγκρίνει το αίτημα για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο χώρο και χρονικό
διάστημα με ταυτόχρονη ενημέρωση του Δ.Ζακύνθου έκδοσης της άδειας.
Οι αδειούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων της
κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

Δημοσίευση προκήρυξης
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου,
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού
Συστήματος, καθώς και σε μια τοπική ημερήσια εφημερίδα .
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