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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
          ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΑΑΣΣ                                                                                                                                      ΛΛΟΟΥΥΤΤΡΡΑΑΚΚΙΙ                          0099--0066--22001166  
                              ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..      ΠΠρρωωττ..                                      1100002200  
ΛΛΟΟΥΥΤΤΡΡΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ--ΠΠΕΕΡΡΑΑΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  --  ΑΑΓΓ..  ΘΘΕΕΟΟΔΔΩΩΡΡΩΩΝΝ            
ΙΙΑΑΣΣΟΟΝΝΟΟΣΣ  &&  ΕΕΘΘΝΝ..  ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ    
ΤΤΗΗΛΛ..::  22774444336600118855  
FFAAXX  ::  22774444006644774444    EE--MMAAIILL  iiooaannnniiss..ggkkiikkaass@@lloouuttrraakkii..ggrr                                                                                                                                    
Ανακοίνωση   –    Πρόσκληση,   υποβολής αιτήσεων   
από    ενδιαφερόμενους ,  για    την χορήγηση     άδειας,     
άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών 
δραστηριοτήτων  για  το  έτος  2016. 
 
Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, σε εφαρμογή  του 
Ν. 4264/2014( ΦΕΚ 118 Α΄)   όπως   ισχύει    θα χορηγήσει  στους 
ενδιαφερόμενους άδειες άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών 
δραστηριοτήτων  για  το  έτος  2016. 
  
  
                            ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ααρρ..  114455//55001166  ΑΑ..ΔΔ..ΣΣ..,,  &&  ττηηνν  ααρρ..  ππρρωωττ..    22336611//0033..0066..22001166((ααρριιθθμμ..  
ππρρωωττ..  ΔΔήήμμοουυ  99990077//0088..0066..22001166))  ΑΑππόόφφαασσηη  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ττηηςς  ΠΠ..ΕΕ..  ΚΚοορριιννθθίίααςς,,  σσααςς  
γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  θθαα  χχοορρηηγγηηθθοούύνν,,  εεννννέέαα  άάδδεειιεεςς  υυππααίίθθρριιοουυ  σσττάάσσιιμμοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,  κκααττάά  
κκααττηηγγοορρίίαα,,  σσεε  ιισσάάρριιθθμμεεςς  κκααθθοορριισσμμέέννεεςς  δδηημμοοττιικκέέςς  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001166,,  κκααθθώώςς  κκααιι  
ττοουυςς  όόρροουυςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  ααυυττώώνν,,  ωωςς  κκάάττωωθθιι::      
  

ΚΚΑΑΘΘΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ    ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΑΑΙΙΘΘΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟΥΥ  
  

11οονν..    ΕΕννττόόςς  ττηηςς    ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΛΛοουυττρραακκίίοουυ--ΠΠεερρααχχώώρρααςς::  ..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα  σσττάάσσιιμμοουυ  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ααοορρίίσσττοουυ  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  γγιιαα  ααυυττοοκκιιννοούύμμεεννηη  ήή  
ρρυυμμοουυλλκκοούύμμεεννοουυ  οοχχήήμμααττοοςς  ((κκααννττίίνναα))  σσεε  δδηημμοοττιικκόό  χχώώρροο  σσττοο  ΠΠάάρρκκοο  ΔΔεεξξααμμεεννήήςς  ΛΛοουυττρραακκίίοουυ..    
  22οονν..  ΕΕννττόόςς  ττηηςς    ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΑΑγγίίωωνν  ΘΘεεοοδδώώρρωωνν::    ..    ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα  σσττάάσσιιμμοουυ  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,    ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ  ((  μμιικκρροοππωωλληηττήή))  ,,  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττηηνν  ππλλααττεείίαα  <<<<  ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΑΑ>>>>  σσττηηνν  οοδδόό    ΣΣααρρωωννιικκοούύ..    
  ..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα  σσττάάσσιιμμοουυ  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,    ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ((μμιικκρροοππωωλληηττήή)),,  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττηηνν  ππλλααττεείίαα<<<<  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  >>>>  σσττηηνν  οοδδόό    ΣΣααρρωωννιικκοούύ..    



  22

    ..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα  σσττάάσσιιμμοουυ  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  εεττήήσσιιααςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  πποουυ  
κκααττέέχχοουυνν  άάδδεειιαα  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  225544//0055,,  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππρροοσσδδιιοορριισσμμέέννηη  ΔΔηημμοοττιικκήή    θθέέσσηη,,    σσττηηνν  οοδδόό  ΣΣααρρωωννιικκοούύ,,  ααρριιθθμμόόςς  2222..    
  33οονν..  ΕΕννττόόςς    ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΙΙσσθθμμίίααςς::  ..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα  σσττάάσσιιμμοουυ  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα    μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ  ((  μμιικκρροοππωωλληηττήή)),,    σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππρροοσσδδιιοορριισσμμέέννηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  θθέέσσηη,,    μμππρροοσσττάά  σσττοονν    ΙΙ..ΝΝ..    
ΑΑγγίίωωνν  ΑΑννααρργγύύρρωωνν,,  σσττοονν  οοιικκιισσμμόό  ΚΚααλλααμμαακκίίοουυ  ,,  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη..  ..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα  σσττάάσσιιμμοουυ  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα    γγιιαα  μμοοννοοήήμμεερρεεςς  ήή  οολλιιγγοοήήμμεερρεεςς  
εεκκδδηηλλώώσσεειιςς((  μμιικκρροοππωωλληηττήή)),,      σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππρροοσσδδιιοορριισσμμέέννηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  θθέέσσηη,,    σσττηηνν  δδηημμοοττιικκήή  ππλλααττεείίαα  ΙΙσσθθμμίίααςς,,  ππααρρααππλλεεύύρρωωςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚαατταασσττήήμμααττοοςς..      ..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα  σσττάάσσιιμμοουυ  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα    μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ,,    ((ΦΦοορρηηττήή  εεγγκκαατταασσττάάσσηη  έέψψηησσηηςς))..σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππρροοσσδδιιοορριισσμμέέννηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  θθέέσσηη,,  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττοονν  ΙΙ..ΝΝ..  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ,,  σστταα  ΊΊσσθθμμιιαα..                  ..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα  σσττάάσσιιμμοουυ  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  εεττήήσσιιααςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  
άάδδεειιαα  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..    225544//0055,,  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππρροοσσδδιιοορριισσμμέέννηη  ΔΔηημμοοττιικκήή    θθέέσσηη,,  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΠΠοοσσεειιδδώώννοοςς,,  
σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ΙΙσσθθμμίίααςς..    
  44οονν..  ΕΕννττόόςς  ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΠΠιισσίίωωνν::  ..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα  σσττάάσσιιμμοουυ  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα    μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ,,    ((ΚΚααννττίίνναα)),,    σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππρροοσσδδιιοορριισσμμέέννηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  θθέέσσηη,,  ππλληησσίίοονν  ττηηςς  γγλλύύσσττρρααςς  σσκκααφφώώνν,,  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ΄́΄́ΑΑλλμμύύρραα΄́΄́,,  ττοουυ  οοιικκιισσμμοούύ  ΣΣχχοοίίννοουυ..  
  ΥΥΨΨΟΟΣΣ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΩΩ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  ..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν  115500€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  μμήήνναα,,  γγιιαα  ααοορρίίσσττοουυ  δδιιάάρρκκεειιααςς  άάδδεειιεεςς    υυππααίίθθρριιοουυ    σσττάάσσιιμμοουυ  
εεμμπποορρίίοουυ  ((ΚΚααννττίίννεεςς))..  ..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν  115500€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  μμήήνναα,,  γγιιαα    ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  ττηηςς  
θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,    άάδδεειιεεςς    υυππααίίθθρριιοουυ    σσττάάσσιιμμοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ((ΚΚααννττίίννεεςς))..  
  ..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν  5500€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  μμήήνναα,,  γγιιαα  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  ττηηςς  
θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,    άάδδεειιεεςς    υυππααίίθθρριιοουυ    σσττάάσσιιμμοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ((  μμιικκρροοππωωλληηττέέςς))..  ..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν    220000€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  έέττοοςς,,  εεττήήσσιιααςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  
άάδδεειιαα  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  225544//0055  ..  ..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν  2255€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  ηημμέέρραα,,  γγιιαα  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  γγιιαα  μμοοννοοήήμμεερρεεςς  ήή  οολλιιγγοοήήμμεερρεεςς  
εεκκδδηηλλώώσσεειιςς      ((  μμιικκρροοππωωλληηττέέςς))..  ..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν  115500€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  μμήήνναα,,  γγιιαα  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς    μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  ττηηςς  
θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,    άάδδεειιεεςς    υυππααίίθθρριιοουυ    σσττάάσσιιμμοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ((ΦΦοορρηηττέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  έέψψηησσηηςς))..    
  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΝΝΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΘΘΕΕΣΣΗΗ         Ο τρόπος  του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια  και  θέση,   να πραγματοποιείται  οίκοθεν ως 
εξής: 1.Για τις άδειες αορίστου διάρκειας, το μηνιαίο τέλος θα καταβάλλεται, εντός πέντε (5) ημερών από 
την λήξη του ημερολογιακού μήνα στην Ταμειακή Υπηρεσία  του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί  του κώδικα Δημοσίων εσόδων. 
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22..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  άάδδεειιεεςς  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς  εεννττόόςς  ττηηςς  θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  &&  ττιιςς  εεττήήσσιιεεςς,,  θθαα  
κκααττααββάάλλλλεεττααιι    ττοο  ήήμμιισσυυ  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  οοφφεειιλλήήςς  ππρριινν  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς  κκααιι  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ήήμμιισσυυ  νναα  
κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ππρριινν  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  χχοορρηηγγηηθθεείίσσααςς  άάδδεειιααςς,,  σσττηηνν  ΤΤααμμεειιαακκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα    ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ππεερρίί    ττοουυ  κκώώδδιικκαα  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  εεσσόόδδωωνν..    
33..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  άάδδεειιεεςς  γγιιαα  μμοοννοοήήμμεερρεεςς  ήή  οολλιιγγοοήήμμεερρεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  θθαα  κκααττααββάάλλλλεεττααιι    ττοο  πποοσσόό  
ττηηςς    σσυυννοολλιικκήήςς  οοφφεειιλλήήςς  ππρριινν  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς,,  σσττηηνν  ΤΤααμμεειιαακκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα    ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ππεερρίί    ττοουυ  κκώώδδιικκαα  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  εεσσόόδδωωνν..    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΓΙΑ  ΤΗ   ΧΟΡΗΓΗΣΗ   ΑΔΕΙΩΝ   ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ  ΣΤΑΣΙΜΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
          Α.  ΑΔΕΙΕΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με 
βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  
 (α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,  
 (β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, 
  (γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 
1370/1944 (Α` 82),   (δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που 
προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 
  (ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 
  (στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,   (ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και 
άτομα υπό απεξάρτηση.  
2. Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά 
από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της 
κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη. 
   
  



  44

 
          Β.   ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ( ΜΕΧΡΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ)    ΑΔΕΙΕΣ  ΣΤΑΣΙΜΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ    
Δικαιούχοι    για   τη    χορήγηση  βραχυχρόνιων  ( με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες) 
αδειών υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου ( ΚΑΝΤΙΝΕΣ – ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΨΗΣΗΣ-ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ  ) είναι φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα που  κατέχουν ισχύουσες άδειες. 
     Οι άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
          Γ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ( ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ  Η ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΣΕ  ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ  ΣΤΑΣΙΜΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Δικαιούχοι  για τη χορήγηση  κατάληψης  για  ορισμένες ώρες και μόνο για τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση (έκθεση, πολιτιστική και αθλητική εκδήλωση), είναι πρόσωπα που  κατέχουν ισχύουσες 
άδειες. 
       Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των καθορισμένων θέσεων, διενεργείται 
κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων με ευθύνη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.  
         Δ. ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΣΕ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ. 254/05.  
Δικαιούχοι  για τη χορήγηση ετήσιας  κατάληψης είναι οι κάτοχοι άδειας παραγωγού του Π.Δ. 254/05.   
      Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των καθορισμένων θέσεων, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων με ευθύνη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ 
ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Εκτός από την 
υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει, πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος (Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ) και ανήκει σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 
4264/14 και πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων  της παραγράφου 1 του άρθρου  22 του ν. 4264/14 όπως 
ισχύει, ήτοι:                        . (α)  άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) -  τυφλοί, 
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών -   γονείς με τρία τέκνα, 
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82), 
(δ) γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία -  γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, 
αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,                            . 
 (ε) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 
(στ) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της 
χώρας, 
(ζ)  άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.       
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 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ   ΑΔΕΙΑΣ 
 
 Για την υποβολή των πιο κάτω  δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της 
οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία δέκα  (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας ( Δ.Σ.) επί των σχετικών αιτήσεων.  
 α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α` 47) και 1642/1986 (Α` 125), 
  β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,  
 γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση 
τροφίμων- ποτών, 
δδ))  γγιιαα  κκααννττίίννεεςς  κκααιι  φφοορρηηττέέςς    εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  έέψψηησσηηςς  ααππααιιττεείίττααιι  εεκκττόόςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  κκααιι  ηη  χχοορρήήγγηησσηη  ββεεββααίίωωσσηηςς  κκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς  ααππόό  ττηηνν  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  οο  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοςς  
νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  ααίίττηησσηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  κκάάττωωθθιι::  
--  ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  ττοουυ  οοχχήήμμααττοοςς  ((ρρυυμμοουυλλκκοούύμμεεννοο  ήή  ααυυττοοκκιιννοούύμμεεννοο,,  ααρριιθθμμόόςς  ππλλααιισσίίοουυ,,  κκ..λλ..ππ))..  
--  ΣΣχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  κκάάττοοψψηηςς  ττηηςς  κκιιννηηττήήςς  κκααννττίίννααςς  --  δδιιάάγγρρααμμμμαα  ρροοήήςς  εειιςς  ττρριιππλλοούύνν..  
--  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ((ααννααλλυυττιικκάά  τταα  ττρρόόφφιιμμαα,,  πποοττάά  ήή  κκααιι  άάλλλλαα  εείίδδηη))  πποουυ  εεππιιθθυυμμεείί  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι..  
--  ΟΟ  ττρρόόπποοςς  υυδδρροοδδόόττηησσηηςς  ((δδεεξξααμμεεννήή  ννεερροούύ,,  ππεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς,,  ήή  σσύύννδδεεσσηη  δδιικκττύύοουυ..  ΚΚ..λλ..ππ..))  
--  ΟΟ  ττρρόόπποοςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  ααπποοββλλήήττωωνν  ((δδεεξξααμμεεννήή  αακκααθθάάρρττωωνν,,  ππεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς,,  ήή  σσύύννδδεεσσηη  δδιικκττύύοουυ,,  κκ..λλ..ππ..))  
--  ΟΟ  ττρρόόπποοςς  ηηλλεεκκττρροοδδόόττηησσηηςς  ((γγεεννννήήττρριιαα,,  σσύύννδδεεσσηη  μμεε  δδίίκκττυυοο,,  ππεερριιγγρρααφφήή,,  κκ..λλ..ππ..))  
--  ΠΠοουυ  κκααιι  ππωωςς  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι..  
ε) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του. 
στ) άδεια στάσιμου  εμπορίου. ζ) Δημοτική ενημερότητα η) Επιδεικνύει την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του 
προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, 
θ) Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων του ενδιαφερόμενου. Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια θα προσκομίζεται δήλωση του ενδιαφερόμενου με συνημμένη βεβαίωση του φορέα εκπαίδευσης στην οποία να αναφέρεται το 
πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσει, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών. Ι) Αποδεικτικό είσπραξης τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου. 
κ) άδεια παραγωγού του Π.Δ. 254/05.  ΕΙΔΙΚΗ  ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
                    ΜΜεε  ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  φφαακκέέλλοουυ,,    ττοουυ  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιικκααιιοούύχχοουυ,,    θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  
εειιδδιικκήή  άάδδεειιαα  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  ««ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΑΑΙΙΘΘΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟΥΥ»»,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  σσχχήήμμαα  οορρθθοογγωωννίίοουυ  ππααρρααλλλληηλλόόγγρρααμμμμοουυ,,  ύύψψοουυςς  00,,3300  μμ..  κκααιι  ππλλάά  ττοουυςς  00,,2200  μμ..  κκααιι  χχρρώώμμαα  λλεευυκκόό  κκααιι  φφέέρρεειι  τταα  
εεξξήήςς  σσττοοιιχχεείίαα::      αα))  ΤΤοονν  ααρριιθθμμόό  άάδδεειιααςς  κκααιι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  έέκκδδοοσσηηςς  ττηηςς..  
    ββ))  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ττααυυττόόττηηττααςς  ττοουυ  ππωωλληηττήή,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττυυχχόόνν  σσττοοιιχχεείίαα  άάδδεειιααςς  ππααρρααμμοοννήήςς  κκααιι  ααρριιθθμμόόςς  
δδηημμοοττοολλοογγίίοουυ..    
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  γγ))  ΤΤοονν  ααρριιθθμμόό  φφοορροολλοογγιικκοούύ  μμηηττρρώώοουυ  κκααιι  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  υυππάάγγεεττααιι  οο  ππωωλληηττήήςς..  
    δδ))  ΤΤοονν  ααρριιθθμμόό  μμηηττρρώώοουυ  κκααιι  ττοονν  αασσφφααλλιισσττιικκόό  φφοορρέέαα  σσττοονν  οοπποοίίοονν  υυππάάγγεεττααιι  οο  ππωωλληηττήήςς..  
    σσττ))  ΤΤοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  χχώώρροο  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ττοουυ  κκααιι  ττηηνν  έέκκτταασσηη  ααυυττοούύ,,  εεφφόόσσοονν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  σσττάάσσιιμμοο  εεμμππόόρριιοο..  
    ζζ))  ΤΤαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  εείίδδηη  ήή  υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττοουυ  ππωωλληηττήή,,  
ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  εείίδδοοςς  εεξξοοππλλιισσμμοούύ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοονν  ααρριιθθμμόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ττοουυ  οοχχήήμμααττοοςς  πποουυ  ττυυχχόόνν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί    
  ηη))  ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  δδιικκααιιοούύχχοουυ  κκααιι  σσφφρρααγγίίδδαα  ττοουυ  φφοορρέέαα  πποουυ  εεκκδδίίδδεειι  ττηηνν  άάδδεειιαα  ππάάννωω  σσεε  ααυυττήή..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμόόννιιμμηηςς  ααννααππλλήήρρωωσσηηςς  ηη  άάδδεειιαα  φφέέρρεειι  μμόόννοο  ττηη  φφωωττοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  πποουυ  
ααννααππλληηρρώώννεειι  μμόόννιιμμαα  ττοονν  δδιικκααιιοούύχχοο..    
  θθ))  ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  έέννααρρξξηηςς  κκααιι  λλήήξξηηςς  ττηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ττηηςς..    

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
 1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και από τον/την 
σύζυγο, από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, με την υποβολή στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του 
από δηλωμένο υπάλληλο.  
 2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για λόγους μητρότητας ή πατρότητας μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από τον/την σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας της μητρότητας και πατρότητας 
διατάξεις.  
 3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει:   α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας 
με σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια.  
 β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.   γ) Το βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. 
  δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ.). 
  ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. 
  4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα έκδοσης της άδειας ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης. 
  5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση 
των όρων χρήσης της άδειας.   

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΠΠΩΩΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ    
αα))  ααββγγάά  σσφφρρααγγιισσμμέένναα  μμεε  ττοο  δδιιαακκρριιττιικκόό  ααρριιθθμμόό  ττοουυ  ππααρρααγγωωγγοούύ,,  ((ββ))  άάννθθηη,,  κκααλλλλωωππιισσττιικκάά  φφυυττάά  κκααιι  κκηηππεευυττιικκόό  χχώώμμαα  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  υυπποοσσττεείί  ββιιοομμηηχχααννιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα..    ((γγ))  εελλιιέέςς,,  
((δδ))  οοίίννοοςς  εεμμφφιιααλλωωμμέέννοοςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  έέχχεειι  ππααρρααχχθθεείί,,  εεμμφφιιααλλωωθθεείί  κκααιι  εεππιισσηημμααννθθεείί,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  εεννωωσσιιαακκήή  κκααιι  εεθθννιικκήή  ααμμππεελλοοοοιιννιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  
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((εε))  εελλααιιόόλλααδδοο  σσυυσσκκεευυαασσμμέέννοο,,  όόππωωςς  οορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ααππόόφφαασσηη  332233990022//1188..0099..22000099  ((ΒΒ''22002266))  ««ΣΣυυμμππλληηρρωωμμααττιικκάά  μμέέττρραα  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  11001199//22000022»»,,    
((σσττ))μμέέλλιι  ττυυπποοπποοιιηημμέέννοο,,  ((ζζ))ξξηηρροοίί  κκααρρπποοίί,,    ((ηη))οοππωωρροοκκηηππεευυττιικκάά,,    
((θθ))  όόσσππρριιαα,,  ((ιι))  πποουυλλεερριικκάά  κκααιι  κκοουυννέέλλιιαα  πποουυ  ππλληηρροούύνν  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  υυγγιιεειιννήήςς  ττωωνν  ττρροοφφίίμμωωνν,,  σσύύμμφφωωνναα  
μμεε  ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  ((ιιαα))  μμεεττααπποοιιηημμέένναα  ήή  σσυυσσκκεευυαασσμμέένναα  ήή  ττυυπποοπποοιιηημμέένναα  ππρροοϊϊόόνντταα  οοιικκοοττεεχχννίίααςς,,  ιιδδίίωωςς  μμααρρμμεελλάάδδεεςς,,  γγλλυυκκάά  ττοουυ  κκοουυττααλλιιοούύ,,  ππρροοϊϊόόνντταα  ννττοομμάάττααςς,,  ττσσίίπποουυρροο,,  ττσσιικκοουυδδιιάά,,  ρραακκίί,,  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  ζζυυμμααρριικκάά,,  ββόότταανναα  κκααιι  
ααρρττύύμμαατταα,,  ((ιιββ))  ννωωππάά  ααλλιιεευυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  θθάάλλαασσσσααςς,,  γγλλυυκκώώνν  υυδδάάττωωνν,,  ιιχχθθυυοοκκααλλλλιιέέρργγεειιααςς,,    
((ιιγγ))λλοοιιππάά  ααγγρροοττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα,,    ((ιιδδ))  ττυυρροοκκοομμιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα,,  εεφφόόσσοονν  έέχχοουυνν  ππααρρααχχθθεείί  σσεε  εεγγκκεεκκρριιμμέέννηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη,,  φφέέρροουυνν  σσήήμμααννσσηη  
ααννααγγννώώρριισσηηςς  ((κκωωδδιικκόό  ααρριιθθμμόό  έέγγκκρριισσηηςς)),,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ((ΕΕΚΚ))  885522//22000044  κκααιι  885533//22000044,,    έέχχοουυνν  σσυυμμμμοορρφφωωθθεείί  μμεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  κκεείίμμεεννηηςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππιισσήήμμααννσσηη  κκααιι  κκααττάά  ττηη  μμεεττααφφοορράά  κκααιι  ππώώλληησσήή  ττοουυςς  ττηηρροούύννττααιι  οοιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  IIIIII  ττοουυ  ΠΠααρρααρρττήήμμααττοοςς  IIII  ττοουυ  
ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ((ΕΕΚΚ))  885522//22000044,,  κκααιι  ((ιιεε))  ααλλλλααννττιικκάά,,  εεφφόόσσοονν  έέχχοουυνν  ππααρρααχχθθεείί  σσεε  εεγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  κκααιι  ππιισσττοοπποοιιηημμέέννεεςς  μμοοννάάδδεεςς  ππααρρααγγωωγγώώνν  κκααιι  
ττηηρροούύννττααιι  οοιι  όόρροοιι  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  εεθθννιικκήή  κκααιι  εεννωωσσιιαακκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα..  ΧΧοορρήήγγηησσηη  ..    ΤΤαα  δδιιααττιιθθέέμμεενναα  ααππόό  ττοουυςς  ππωωλληηττέέςς  σσττιιςς  λλααϊϊκκέέςς  ααγγοορρέέςς  ππρροοϊϊόόνντταα  ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρροούύνν  όόλλοουυςς  ττοουυςς  όόρροουυςς  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  ττωωνν  ττρροοφφίίμμωωνν,,  όόππωωςς  οορρίίζζοοννττααιι  κκάάθθεε  φφοορράά  σσττηηνν  κκεείίμμεεννηη  εεθθννιικκήή  κκααιι  εεννωωσσιιαακκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοονν  ΚΚώώδδιικκαα  ΤΤρροοφφίίμμωωνν  κκααιι  ΠΠοοττώώνν,,  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  κκεείίμμεεννηηςς  ΚΚττηηννιιααττρριικκήήςς  ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς,,  σσττοουυςς  ΚΚααννόόννεεςς  ΔΔιιαακκίίννηησσηηςς  κκααιι  ΕΕμμπποορρίίααςς  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ΠΠααρροοχχήήςς  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ((ΔΔΙΙ..ΕΕ..ΠΠ..ΠΠ..ΥΥ..))  κκααιι  σσττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  υυγγεειιοοννοομμιικκέέςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  γγιιαα  τταα  ννωωππάά  οοππωωρροοκκηηππεευυττιικκάά  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ηη  κκοοιιννήή  υυπποουυρργγιικκήή  ααππόόφφαασσηη  225577554433//  3311..77..22000033  ««ΣΣυυμμππλληηρρωωμμααττιικκάά  μμέέττρραα  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ((ΕΕΚΚ))  11114488//22000011  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττωωνν  ΕΕΚΚ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοουυςς  εελλέέγγχχοουυςς  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοδδιιααγγρρααφφώώνν  εεμμπποορρίίααςς  πποουυ  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  ννωωππώώνν  οοππωωρροοκκηηππεευυττιικκώώνν»»  ((ΒΒ''  11112222))..  ΤΤαα  εείίδδηη  ζζωωιικκήήςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  ννωωππώώνν  εειιδδώώνν  ααλλιιεείίααςς  κκααιι  ιιχχθθυυοοκκααλλλλιιέέρργγεειιααςς  κκααιι  τταα  κκααττεεψψυυγγμμέένναα  ππρροοϊϊόόνντταα  γγεεννιικκώώςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττηηρροούύννττααιι,,  νναα  δδιιαακκιιννοούύννττααιι  κκααιι  νναα  δδιιααττίίθθεεννττααιι  ααππόό  εειιδδιικκάά  δδιιαασσκκεευυαασσμμέένναα  οοχχήήμμαατταα  ααυυττοοκκίίννηητταα  ήή  ρρυυμμοουυλλκκοούύμμεενναα..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  κκααιι  ηη  κκοοιιννήή  υυπποουυρργγιικκήή  ααππόόφφαασσηη  ΥΥΑΑ  1155552233//22000066  ((ΒΒ''  11118877//3311..88..22000066))  ωωςς  ιισσχχύύεειι,,  κκααιι  οο  ΟΟδδηηγγόόςς  ΥΥγγιιεειιννήήςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππωωλληηττέέςς  ττρροοφφίίμμωωνν  σσεε  λλααϊϊκκέέςς  ααγγοορρέέςς  ((κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη))  ττοουυ  ΕΕννιιααίίοουυ  ΦΦοορρέέαα  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΤΤρροοφφίίμμωωνν  ((ΕΕΦΦΕΕΤΤ))..                  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  ππώώλληησσηη  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααυυττώώνν  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  ααππόό  ππααρρααγγωωγγοούύςς  κκααττόόχχοουυςς  
άάδδεειιααςς  υυππααίίθθρριιοουυ  ππλλααννόόδδιιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,  δδεενν  υυφφίίσσττααττααιι  ττοο  ππλληηθθυυσσμμιιαακκόό  όόρριιοο  ((  33..000000  κκάάττοοιικκοοιι))    πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2255  ττοουυ  ΝΝ..  44226644//1144..      ΕΕΠΠΙΙΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ    ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΥΥΦΦΛΛΟΟΥΥΣΣ  
αα))  εεκκκκλληησσιιαασσττιικκάά  εείίδδηη,,  μμέέσσαα  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  ((χχάάρρττιιννεεςς  --  ππλλαασσττιικκέέςς  σσαακκοούύλλεεςς)),,  υυλλιικκάά  ππεερριιττυυλλίίγγμμααττοοςς  
δδώώρρωωνν,,  κκεερριιάά  κκααιι  λλααμμππάάδδεεςς,,  εείίδδηη  δδιιαακκόόσσμμηησσηηςς,,  ββ))  εείίδδηη  έέννδδυυσσηηςς,,  ννεεωωττεερριισσμμώώνν,,  φφοο  μμππιιζζοούύ,,  λλεευυκκάά  εείίδδηη,,  ψψιιλλιικκάά  κκααθθώώςς  κκααιι  εείίδδηη  υυππόόδδηησσηηςς,,  δδεερρμμάάττιινναα  εείίδδηη  
((ττσσάάννττεεςς,,  ζζώώννεεςς,,  πποορρττοοφφόόλλιιαα)),,  ππήήλλιιννεεςς--ππλλαασσττιικκέέςς  γγλλάάσσττρρεεςς,,    γγ))  χχααρρττίί  ααττοομμιικκήήςς  ήή  οοιικκιιαακκήήςς  φφρροοννττίίδδααςς,,  εείίδδηη  υυααλλοοππωωλλεείίοουυ,,  ππλλαασσττιικκάά  μμεε  ττοο  μμέέττρροο,,    δδ))  εείίδδηη  ππααννττοοππωωλλεείίοουυ,,  μμηη  εεδδώώδδιιμμαα,,    
εε))  ββιιββλλίίαα  κκααιι  εείίδδηη  γγρρααφφιικκήήςς  ύύλληηςς,,    σσττ))  κκοουυλλοούύρριιαα,,  κκάάσστταανναα  κκααιι  κκααλλααμμππόόκκιιαα  ψψηημμέένναα..  
    ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΤΤαα  εεππιιττρρεεππόόμμεενναα  εείίδδηη  ππώώλληησσηηςς  ααππόό  κκααννττίίννεεςς  ((σσττάάσσιιμμεεςς))    εείίννααιι  ααυυττάά  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρρ..  99  ττηηςς  ΥΥγγ..  
ΔΔιιάάττααξξηηςς  ΥΥ11γγ//  ΓΓ..ΠΠ//οοιικκ  8811002255//2277..0088..22001133  ((ΦΦΕΕΚΚ  22113355//2299..0088..22001133  ττεεύύχχοοςς  ΒΒ’’))..              
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                                      ..    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
1.  Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  
2. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου ( στάσιμου) εμπορίου και η βεβαίωση του παρόντος νόμου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε εμφανές σημείο του χώρου 
ή του εν γένει εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας. 3. Οι αορίστου διάρκειας  άδειες  ανακαλούνται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκαν. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης 
της άδειας, προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε:  α) Φορολογική ενημερότητα. 
 β) Ασφαλιστική ενημερότητα.  γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 
      Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που 
εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.4264/14. 4. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει 
και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο συγκεκριμένο πρόσωπο 
δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από αρμόδια υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πλέον μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση αυτής.  β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν 
αναπληρώνει νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 24 του παρόντος, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας. 
 γ) Στην περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης της άδειας, εκτός από τη νόμιμη αναπλήρωση. 
   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
11..    ΑΑρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  γγιιαα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααιι  ττωωνν  κκααττ`̀  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυςς  εεκκδδιιδδόόμμεεννωωνν  υυπποουυρργγιικκώώνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  εείίννααιι::    
((αα))  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  τταα  όόρργγαανναα  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  ΕΕμμπποορρίίοουυ  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς,,  
((ββ))  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  τταα  όόρργγαανναα  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  ΚΚααττααννααλλωωττήή  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς,,  ((γγ))  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  τταα  όόρργγαανναα  ττωωνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν,,  
((δδ))  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  τταα  όόρργγαανναα  ττωωνν  ΔΔιιεευυθθύύννσσεεωωνν  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ΚΚττηηννιιααττρριικκήήςς  ττωωνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν  κκααιι  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ΕΕννοοττήήττωωνν,,  
((εε))  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  τταα  όόρργγαανναα  ττοουυ  ΕΕννιιααίίοουυ  ΦΦοορρέέαα  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΤΤρροοφφίίμμωωνν,,((σσττ))  οοιι  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  δδήήμμωωνν,,  ((ζζ))  οοιι  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ΣΣώώμμααττοοςς,,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  δδιικκααιιοοδδοοσσίίααςς  ττοουυςς,,((ηη))  ηη  ΕΕλλλληηννιικκήή  
ΑΑσσττυυννοομμίίαα,,  ((θθ))  ττοο  ΣΣώώμμαα  ΔΔίίωωξξηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκοούύ  ΕΕγγκκλλήήμμααττοοςς  ((ΣΣΔΔΟΟΕΕ))  κκααιι  οοιι  ΤΤεελλωωννεειιαακκέέςς  ΑΑρρχχέέςς..  
 
2. Για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής:  
 α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,  β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, 
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 γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης 
ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις, 
δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο χιλίων 
(1.000) ευρώ, στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο χιλίων 
(1.000) ευρώ. 
 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη δ/νση: 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Ι. ΓΚΙΚΑΣ  

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων   -  Αρμόδιος  Υπάλληλος   Θ. ΜΑΓΚΟΣ   
Ιάσονος 1 & Εθν. Αντίστασης -20300 – Λουτράκι 

Πληροφορίες στο Τηλέφωνο :2744360185 , fax 2744064744 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  λήγει στις     16-06-2016, ημέρα Πέμπτη. 
 
Κοινοποίηση :  
Στους πίνακες ανακοινώσεων του δήμου , 
των Δημοτικών  Κοινοτήτων και της 
Τοπικής  Κοινότητας  
ΚΕΠ του Δήμου 
Πρόγραμμα Διαύγεια 
Ιστοσελίδα δήμου                                                                                           Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
 


