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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                                      
ΛΟΚΟ ΙΑΘΧΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  26/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  404/2011 
 
«Πεξί ςεθίζεσο Θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ  εκπνξίνπ ζην Γήκν, ηνλ 
αξηζκό ησλ αδεηώλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ πνπ 
ζα ρνξεγεζνύλ ζην Γήκν Κνλεκβαζηάο γηα ην έηνο 2012». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 
θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, 
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 26/16-12-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 
(ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη δχν (22) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΛΣΔ                        ΑΠΟΛΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο  πξφεδξνο 1. Πεηξάθεο Υξήζηνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηψηα 2. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 3. Σζάθνο Πέηξνο 
4. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 4. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο   
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο 5. Θξππσηφο Παλαγηψηεο 
6. Θνιιηάθνο Ησάλλεο   
7. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο   
8. Ιχξαο Υαξάιακπνο   
9. Καξνχζεο Υαξάιακπνο   
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
12. νπξιάο Ησάλλεο   
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
15. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο   
16. Κηραιφπνπινο Κηραήι   
17. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
18. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
19. Υαξακήο Αληψληνο   
20. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
21. Κέληεο Γεψξγηνο   
22.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
  Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Κάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,  
θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Σδάθαο 
Γεψξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. 
Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζνο Γεψξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Ιηξψλ, σηήξαιεο 
Παξαζθεπάο Σ.Θ. Κεζνρσξίνπ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Κεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο 
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Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Σ.Θ. 
Παθίσλ, Κπέιεζεο Αιέμαλδξνο Σ.Θ. Ρεηρέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινχ. 
   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ε θα Αιεηθέξε Παλαγηψηα, κεηά ηε 
ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεψξγηνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ 
ζέκαηνο απνρψξεζε ε θα Πξηθηάθε Παλαγηψηα, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρψξεζε 
ν θ. Υαξακήο Αληψληνο. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
 
  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ.  νπξιά Ησάλλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

       

Α.  ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΣΑΗΚΟ ΔΚΠΟΡΗΟ 
  ηηο απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ αλήθεη «Ζ ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε 
αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 
3377/2005 (ΦΔΘ 202 ηεχρνο Α') θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ 
ην ππαίζξην εκπφξην» (άξζξν 75 παξ. 1γ5 θαη παξ. 2 πεξ. 19 Λ. 3463/06). 
  Ζ ρνξήγεζε απηψλ ησλ αδεηψλ γίλεηαη κε Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά αξρηθά θάζε 
ρξφλν είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαζνξίζνπκε ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 
ρνξεγεζνχλ ζε Γεκνηηθέο είηε Ηδησηηθέο εθηάζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ ππαίζξησλ ζηάζηκσλ 
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (άξζξν 1 παξ. 6 Λ.2323/1995 φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην 
Λ.3190/03, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3377/05.) 
  Γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 15.000 θαηνίθνπο ,φπσο ν δηθφο καο, ε απφθαζε γηα ην 
νξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ εθδίδνληαη ππνρξεσηηθά χζηεξα απφ ηελ 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο Τπαίζξηνπ ηάζηκνπ Δκπνξίνπ , πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 
Γεκάξρνπ θαη απνηειείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ, σο πξφεδξν, θαη απφ έλαλ 
εθπξφζσπν ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ, πνπ νξίδεηαη απφ απηνχο ζχκθσλα κε (άξζξν 1 ηνπ 
Λ.2323/1995 φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην Λ.3190/03, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 
Λ.3377/05 θαη ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΘΤΑ Θ-164/17.1.2011 
(ΦΔΘ 275/22.2.2011ηεχρνο Β’). 
   Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη ζέινληαο λα θάλνπκε κηα ζσζηή αξρή πάλσ 
ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζνχκε θαη ηα επφκελα ρξφληα γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ κειινληηθψλ αδεηψλ 
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ αλαζέζακε ζηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Θνηλφηεηεο λα καο 
πξνηείλνπλ ηηο ζέζεηο φπνπ ζα επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε Γεκνηηθήο-Σνπηθήο Θνηλφηεηαο ψζηε λα κελ ζίμνπκε 
ηα ζπκθέξνληα ησλ ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ ζε κηα ηφζν δχζθνιε επνρή. 
 Οη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Θνηλόηεηεο ζχκθσλα κε απνθάζεηο ησλ πκβνπιίσλ ηνπο, κε 
βάζε ηα άξζξα 83 & 84 ηνπ Λ. 3852/2010 εηζεγήζεθαλ πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο σο 
εμήο: 
 Γ. Θνηλόηεηα Λεάπνιεο: 
 Δγθξίλεη δχν (2) ζέζεηο, κία λφηηα ηεο Πιαηείαο Ζξψσλ έθηαζεο 2 η.κ. θαη κία πιεζίνλ 
αλαρψξεζεο ησλ ιεσθνξείσλ ΘΣΔΙ επίζεο έθηαζεο δχν (2) η.κ. ακθφηεξεο γηα πψιεζε ςεηψλ 
θάζηαλσλ, θαιακπνθηψλ, πνπ-θνξλ θιπ. θαη φρη γηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε  ζηεγαζκέλα 
θαηαζηήκαηα. 
Γ. Θνηλόηεηα Κνιάσλ: 
Γελ εγθξίλεη θακία ζέζε γηα ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην. 
 Σ. Θνηλόηεηα Αγίνπ Ησάλλε Κνλεκβαζίαο: 
Γελ εγθξίλεη θακία ζέζε γηα ζηάζηκν εκπφξην παξά κφλν νξίδεη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ πιαλφδηνη έκπνξνη εληφο ηεο πιαηείαο Αγ. Ησάλλε. 
Σ. Θνηλόηεηα πθέαο: 
Δγθξίλεη δχν (2) ζέζεηο, κία (1) ζέζε έλαληη θαθελείνπ Παλαγηψηε Θνπηξνπιάθε θαη κία (1) ζέζε 
έλαληη ηδηνθηεζίαο σηήξε Ληαλάθα. 
Σ. Θνηλόηεηα Διαίαο: 
Δγθξίλεη πέληε (5) ζέζεηο σο εμήο: κία (1) ζέζε έλαληη νηθίαο Γξεβελίηε πιεζίνλ ηνπ Θνηλνηηθνχ 
γξαθείνπ (Οπσξνπψιεο), κία (1) ζέζε έλαληη νηθίαο Θνχβαξε Παλαγηψηε (Οπσξνπψιεο), κία (1) 
ζέζε ζην ιηκάλη πιεζίνλ νηθνπέδνπ Αξρηεπηζθνπήο (Ηρζπνπψιεο), κία (1) ζέζε έλαληη νηθίαο 
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Σζηιηβή Παλαγηψηε θαη κία (1) ζέζε έλαληη πξψελ πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ (ΑΦΟΗ 
ΓΔΛΔΓΗΟΤ). 
Σ. Θνηλόηεηα Ρεηρέαο: 
Δγθξίλεη κία (1) ζέζε ζηελ παξαιία Γιπθάδαο γηα θηλεηή θαληίλα. 
Σ. Θνηλόηεηα Παθίσλ: 
Δγθξίλεη δχν (2) ζέζεηο, κία (1) ζέζε ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο (γεθχξη) θαη κία (1) ζέζε θεληξηθά 
ηνπ ρσξηνχ, πιεζίνλ Η.Λ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 
Σ. Θνηλόηεηα Κνλεκβαζίαο: 
Δγθξίλεη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο, κία (1) ζέζε δεμηά ηνπ πεξηπηέξνπ ζηελ παηδηθή ραξά, κία (1) ζέζε 
αξηζηεξά ηνπ πεξηπηέξνπ ζηελ παηδηθή ραξά  θαη δχν (2) ζέζεηο ζηελ Πιάθα Κνλεκβαζίαο. Όιεο 
νη ζέζεηο εγθξίλνληαη γηα πψιεζε θάζηαλσλ-θαιακπνθηψλ.   
Σ. Θνηλόηεηα Λνκίσλ: 
Δγθξίλεη κία (1) ζέζε, ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ. 
  ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 73 ηνπ Λ. 3852/2010, ζπλεδξίαζε θαη έιαβε νκφθσλα ηελ ππ’ αξηζ. 51/2011 απφθαζε, 
απφζπαζκα ηνπ απνθαζηζηηθνχ ηκήκαηνο ηεο νπνίαο ζαο παξαζέησ: 
 
   « ………… Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ηνλ  παξαθάησ αξηζκφ 
αδεηψλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ γηα ην έηνο 2012: 

 

ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΔΗΓΟ ΥΟΡΟΘΔΣΖΖ 

ΛΔΑΠΟΙΖ 2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 
1 ΛΟΣΗΑ ΠΙΑΣΔΗΑ ΖΡΧΧΛ   
1 ΠΙΖΗΟΛ ΑΛΑΥ.ΙΔΧΦ. ΘΣΔΙ 

ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ  2 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
1 ΠΑΡΑΙΗΑ ΚΑΓΓΑΛΟΤ 
1 ΤΠΟΣΔΓΟ 

ΔΙΗΘΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΚΑΡΑΘΗΑ» 

ΘΑΚΠΟ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΛΔΡΑΣΕΗΧΛΑ 
ΘΑΚΠΟΤ» 

ΙΑΥΗ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΑΚΚΗΣΑ ΙΑΥΗΟΤ» 

ΘΑΣΑΛΔΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΠΑΛΑΓΗΑ» 

ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 
1 ΠΙΑΘΑ   
1 ΠΑΗΓ. ΥΑΡΑ 

ΑΓ. ΗΧΑΛΛΖ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΠΟΡΗ» 

ΔΙΗΑ 
2 (ΟΠΧΡΟΙΑΥΑΛΗΘΑ) –        1 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ   
      ΠΑΡΑΓΧΓΗΘΖ                       ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 

1 ΔΛΑΛΣΗ ΟΗΘΗΑ ΓΡΔΒΔΛΗΣΖ 
(ΟΠΧΡ.) 
1 ΔΛΑΛΣΗ ΟΗΘΗΑ ΘΟΤΒΑΡΖ 
ΠΑΛ. (ΟΠΧΡ.) 
1 ΙΗΚΑΛΗ, ΠΙΖΗΟΛ ΠΑΗΓ. 
ΥΑΡΑ (ΦΖΚ..Θ…) 

ΠΑΘΗΑ 
1 (ΟΠΧΡΟΙΑΥΑΛΗΘΑ) 
      ΠΑΡΑΓΧΓΗΘΖ 

ΥΧΡΟ ΣΑΘΚΔΤΖ 
(ΓΔΦΤΡΗ) 

ΤΘΔΑ 
2  (ΚΔ ΔΗΓΖ ΠΟΤ ΓΔΛ ΔΚΠΟΡΔΤΟΛΣΑΗ  
        ΑΠΟ ΣΟΠΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) 

1 ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦ. ΠΑΛ. 
ΘΟΤΣΡΟΤΙΑΘΖ 
1 ΔΛΑΛΣΗ ΗΓΗΟΘΣ. ΧΣ. 
ΛΣΑΛΑΘΑ 

ΑΧΠΟ 1 (ΦΡΔΘΟ ΦΑΡΗ) ΠΙΖΗΟΛ ΠΙΑΣΔΗΑ 

ΠΑΠΑΓΗΑΛΗΘΑ 1 (ΦΡΔΘΟ ΦΑΡΗ) 
ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦΔΛ. 
ΚΑΣΟΡΑΘΟΤ (ΦΑΡΗ) 

ΓΑΗΚΟΛΗΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΥΑΡΑΘΗΑ» 
(ΘΑΛΣΗΛΑ) 

ΠΙΤΣΡΑ 
2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ   
     ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 

1 ΠΙΖΗΟΛ ΠΑΗΓΗΘΖ ΥΑΡΑ 
1 ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦΔΣ. ΑΣΗΓΑΘΟΤ 

ΡΔΗΥΔΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ ‘’ΓΙΤΦΑΓΑ’’ 

ΛΟΚΗΑ 
1  (ΚΔ ΔΗΓΖ ΠΟΤ ΓΔΛ ΔΚΠΟΡΔΤΟΛΣΑΗ  
        ΑΠΟ ΣΟΠΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) 

2 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 

1 ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΠΙΑΣΔΗΑ 
1 ΠΑΡΑΙΗΑ «ΑΚΠΔΙΑΘΗΑ» 
(ΘΑΛΣΗΛΑ) 

1 ΠΑΡΑΙΗΑ «ΙΔΗΒΑΓΗΑ» 
(ΘΑΛΣΗΛΑ) 

 

  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζρέδην θαλνληζηηθήο απφθαζεο 
πεξί ιεηηνπξγίαο ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ σο εμήο:  
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ΥΔΓΗΟ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΣΑΗΚΟΤ ΔΚΠΟΡΗΟΤ 

    Τπαίζξην ζηάζηκν εκπφξην λνείηαη θάζε κνξθή άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ δελ 
απνηειεί πιαλφδην εκπφξην θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα. (άξζξν 1 παξ.5 Λ.2323/1995 όπσο 
είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην Λ.3190/03, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3377/05.) 
   χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία (Λ. 2323/1995, Λ. 3190/03, Λ. 3377/05) 
δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο ε ηνπηθή θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα ην Γήκν Κνλεκβαζηάο: 

 

 
Σνπηθή Θαλνληζηηθή Απόθαζε / Θαλνληζκόο Ιεηηνπξγίαο 

 

  

  

ΆΆξξζζξξνν  11°°  --  ΑΑΓΓΔΔΗΗΟΟΓΓΟΟΣΣΖΖΖΖ  --  ΓΓΗΗΘΘΑΑΗΗΟΟΤΤΥΥΟΟΗΗ  

 
Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη 

απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.  
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ππνβάιινπλ 

ηηο αηηήζεηο ηνπο ζην Γήκν κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. Οη απνθάζεηο επί ησλ 
αηηήζεσλ εθδίδνληαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

Γηθαηνχρνη άδεηαο απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη είλαη, θαηά ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο, ηα πξφζσπα ησλ θαησηέξσ θαηεγνξηψλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο, είλαη άλεξγα θαη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 

(α) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο 
εθαηφ (67%) θαη ηπθινί, 

(β) κέρξη πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη 
γνλείο κε ηξία ηέθλα, 

(γ) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ Λ. 
1370/1944 (ΦΔΘ 82 Α’), 

(δ) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ 
(50%), εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά γεγνλφηα, 

(ε) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 
γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο 
αλάγθεο εμάξηεζεο, 

(ζη) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο 
παιηλλνζηνχληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην. 

δ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) Έιιελεο ηζηγγάλνη POM πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα 
δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο.  

Οη ππφινηπεο άδεηεο πνπ απνκέλνπλ αδηάζεηεο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε, ε νπνία δηελεξγείηαη 
κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Θιήξσζε δηελεξγείηαη θαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ ππέβαιαλ αίηεζε θαη έρνπλ 
πξνηεξαηφηεηα, ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ αλαινγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 
πξνζψπσλ. 

Δπίζεο, θιήξσζε δηελεξγείηαη θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο φπνπ πξφθεηηαη 
λα εγθαηαζηαζεί ν θάζε θάηνρνο ηεο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

 

ΆΆξξζζξξνν  22°°  --  ΑΑΛΛΑΑΛΛΔΔΧΧΖΖ,,  ΘΘΔΔΧΧΡΡΖΖΖΖ,,  ΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙΖΖΖΖ  ΑΑΓΓΔΔΗΗΧΧΛΛ  

 

Α. Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζην αξκφδην γξαθείν ηνπ 
Γήκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7  παξ.5 ΠΓ 254/05: 

 
α. εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο ή αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο   ηνπο   

δήισζεο, 
      β. απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζην Γήκν ηέινπο  
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Β. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο – Αλαλέσζε 
Οη άδεηεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηζρχνπλ γηα 

κία ηξηεηία θαη αλαλεψλνληαη θάζε θνξά γηα ίζν ρξφλν εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 εδάθ. α ηνπ Π.Γ. 254/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 
11 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΘΤΑ Θ1-164/11 (ΦΔΘ 275 Β/22-2-2011). 

Ζ αίηεζε αλαλέσζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο, ζηελ αξκφδηα αξρή πνπ έρεη 
εθδψζεη ηελ άδεηα απηή, κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο.  

Ζ άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ δελ αλαλεψλεηαη αλ ν θάηνρνο απηήο δελ έρεη εθαξκφζεη ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 254/05. (άξζξν 5 ΠΓ 254/05 θαη άξζξν 1 παξ.5 
Λ.2323/1995 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3377/05.) 

 
Γ. Αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ 
Ζ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξρή πνπ ηελ έρεη 

εθδψζεη, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  
α) Δάλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν δελ έπξεπε λα γίλεη ή δηαπηζησζεί θαη’ νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ αξκφδηα Τπεξεζία, φηη 
δελ πθίζηαηαη πιένλ κία εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε απηήο.  

β) Δάλ δηαπηζησζεί φηη ε άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ 
αλαπιεξψλεη πξνζσξηλά ή κφληκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, ηνλ 
θάηνρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο. 

γ) ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, εηζθνξάο, εθρψξεζεο ή παξαρψξεζεο θαηά ρξήζε. (άξζξν 5 
παξ.2 ΠΓ 254/05) 

δ) ε πεξίπησζε πνπ δηαπξαρζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.2323/95, ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη θαη ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα 
αλαθαιεί, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, ηελ άδεηα. (άξζξν 5 παξ.2 Λ.2323/95) 

 
Γ. Σξνπνπνίεζε ησλ αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ 
Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ, κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη κέρξη 31 Οθησβξίνπ εθάζηνπ 
έηνπο, ζηελ αξρή πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα απηή. (άξζξν 5 παξ.3 ΠΓ 254/05). 

 
Δ. Αλαπιήξσζε 
1. Πξνζσξηλή αλαπιήξσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ, επηηξέπεηαη κφλν απφ ζπγγεληθά πξφζσπα, εμ αίκαηνο κέρξη 
ηξίηνπ βαζκνχ θαη εμ αγρηζηείαο κέρξη δεπηέξνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) Αζζέλεηαο, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαη ν 
ρξφλνο ηεο αζζέλεηαο. 

β) Γηα ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο εηεζίσο, κπνξεί δε λα 
ρνξεγεζεί ηκεκαηηθά, κέρξη ηξεηο (3) θνξέο, γηα φζν αξηζκφ εκεξψλ επηζπκεί ν ελδηαθεξφκελνο, 
θάζε θνξά.  

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Θνηλφηεηα, θαηά πεξίπησζε, 
βεβαίσζε ε νπνία θέξεη ηα εμήο ζηνηρεία:  

αα) ηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο, κε 
θσηνγξαθία απηνχ ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ βεβαίσζε. 

ββ) ηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, ηνλ αξηζκφ θαη εκεξνκελία έθδνζεο 
απηήο. 

γγ) ην βαζκφ θαη ην είδνο ζπγγέλεηαο, κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο θαη ηνπ αλαπιεξσηή. 
(άξζξν 4 παξ.1 ΠΓ 254/05) 

2. Κφληκε αλαπιήξσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, γηα ηελ άζθεζε ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, 
επηηξέπεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο, κε πνζνζηφ πάλσ απφ 50%, ε 
νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηηο θαηά λφκν Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ ζηνπο 
νπνίνπο ηπρφλ ππάγνληαη ή άιισο απφ Γεκφζηα Λνζνθνκεία.  

Σν πξφζσπν πνπ αλαπιεξψλεη κφληκα ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο νθείιεη λα εγγξαθεί ζε 
αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα.  

ε πεξίπησζε κφληκεο αλαπιήξσζεο, αλαγξάθνληαη ζην έληππν ηεο άδεηαο ηα ζηνηρεία ηεο 
ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν. 
(άξζξν 4 παξ.2 ΠΓ 254/05) 
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Σα πξφζσπα πνπ αλαπιεξψλνπλ κφληκα ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ 
πξνζθνκίδνπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη δελ θαηέρνπλ άδεηα ιατθήο ή δεκνηηθήο αγνξάο θαη φηη δελ 
ζπλδένληαη ηα ίδηα νχηε νη ζχδπγνη ή ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα απηψλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, 
κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο 
δξαζηεξηφηεηαο απηψλ. 

Σα πξφζσπα πνπ ηπρφλ αλαπιεξψλνπλ, πξνζσξηλά ή κφληκα ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ππαηζξίνπ 
εκπνξίνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ θαηά πεξίπησζε: 

α) Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, σο θαη ηεο άδεηαο ηθαλφηεηαο 
νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη απηφλ.  

β) Φσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ πγείαο θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, απφ 
ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο 
λνκνζεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ πνηψλ. (άξζξν 4 παξ.3 ΠΓ 254/05) 

 

ΆΆξξζζξξνν  33°°  --  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΡΡΗΗΚΚΟΟΗΗ  ΑΑΓΓΔΔΗΗΧΧΛΛ  

 
Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ηζρχνπλ γηα κηα ηξηεηία, είλαη πξνζσπνπαγείο 

θαη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζζνχλ, λα εηζθεξζνχλ, λα εθκηζζσζνχλ ή λα παξαρσξεζνχλ 
θαηά ρξήζε.  

ε θάζε θπζηθφ πξφζσπν ρνξεγείηαη κφλν κία άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ απφ ηνπο ΟΣΑ, θαηά 
πεξίπησζε (άξζξν 7 παξ. 2 ΠΓ 254/05).  

Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε απφ ηνπο ππαίζξηνπο πσιεηέο ησλ εηδψλ ηνπο θαηά ηηο εκέξεο θαη 
ψξεο πνπ ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα νκνεηδψλ εηδψλ παξακέλνπλ θιεηζηά, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο.  

Ζ απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο, δσνπαλεγχξεηο, ηηο θπξηαθάηηθεο 
αγνξέο θαη γηα ηηο θηλεηέο θαληίλεο (άξζξν 7 παξ.3 ΠΓ 254/05). 

 

ΆΆξξζζξξνν  44°°  --  ΥΥΧΧΡΡΟΟΘΘΔΔΣΣΖΖΖΖ  

 
Ζ άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ επηηξέπεηαη κφλν: 
α. ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θαη νξηνζεηνχληαη απφ ην Γήκν, ζην ρψξν ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ. 
β. ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο. 
Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ γηα φιεο ηηο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 
Οη ζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη εθηφο: 
α) ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ θαη 
β) πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ ή επξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ νξγαλσκέλεο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κπξνζηά απφ ηελ είζνδν εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη εηζφδνπο 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ, κλεκείσλ θαη εθθιεζηψλ. 

Ζ απφζηαζε ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ηα άθξα ησλ δεκνηηθψλ 
θαη ιατθψλ αγνξψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ. 

Οη φξνη ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ 
ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο. 

 

ΆΆξξζζξξνν  55°°  --  ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΧΧΔΔΗΗ  ΚΚΗΗΘΘΡΡΟΟΠΠΧΧΙΙΖΖΣΣΧΧΛΛ  

 
Οη θάηνρνη άδεηαο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ νθείινπλ ζρεηηθά κε ην ρψξν πνπ ηνπο έρεη 

παξαρσξεζεί:  
α) Λα ηεξνχλ ηνπ θαλφλεο πγηεηλήο.   
β) Λα ηεξνχλ ηνλ ρψξν γχξσ απφ ηνλ πάγθν ή ηελ θαληίλα ηνπο θαζαξφ.  
γ) Λα απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε θαηαζθεπή απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο, κεηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο 
θαη λα κελ κεηαηξέπνληαη νη ρψξνη απηνί ζε εζηίεο κφιπλζεο. 

δ) Λα δηαηεζνχλ εηδηθφ κέζν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο (θάδν, ζάθν, θιπ) γηα ηελ πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε κηθξναπνξξηκκάησλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Σα κέζα απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε επζχλε θαη θξνληίδα ησλ κηθξνπσιεηψλ.  
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ε) Λα κελ ελαπνζέηνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνιείκκαηα πξντφλησλ, άδεηεο 
ζπζθεπαζίεο θαη άιια είδε πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ, ηελ θίλεζε ησλ πνιηηψλ θαη 
ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο.  

ζη) Λα ελαπνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηα θαη ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο ζην πιεζηέζηεξν κέζν 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Γήκνπ.  

δ) Οη παξαβάηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη θάζε 
θνξά κε πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηελ 
έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο.  

ζ) ε θαη’ εμαθνινχζεζε παξαβάηεο ν Γήκνο, κεηά ηελ ηξίηε βεβαίσζε παξαβάζεσο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ, κπνξεί λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.  

η) Οη αδεηνχρνη κηθξνπσιεηέο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, πνπ αζθνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο 
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηφπηλ αδείαο απφ ην Γήκν, νθείινπλ λα ηεξνχλ φια φζα 
αλαγξάθνληαη παξαπάλσ θαη επί πιένλ:  

1) Απαγνξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πάγθσλ λα πεηνχλ ζην νδφζηξσκα, ην 
πεδνδξφκην ή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ππνιείκκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, άδεηεο ζπζθεπαζίεο, 
πεξηηπιίγκαηα θ.η.ι..  

2) Κεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν θαη λα 
απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ.  

ηνπο παξαβάηεο ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ, 1 θαη 2, απηήο ηεο παξαγξάθνπ (η), επηβάιιεηαη 
θάζε θνξά πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηελ 
έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο.  

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην Πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                   ΣΑ ΚΔΙΖ 

 

◙ Δπίζεο ηεξψληαο ηηο παξαπάλσ, απαξαίηεηεο απφ ηνλ Λφκν, δηαδηθαζίεο θαιέζακε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο λα καο νξίζνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπζηήζακε ηελ 
γλσκνδνηηθή επηηξνπή γηα ην Τπαίζξην ηάζηκν Δκπόξην κε ηελ 315/2011 απφθαζε 
Γεκάξρνπ, ε νπνία ζπλεδξίαζε ζηηο 30-11-2011 θαη πήξε ηελ ππ’ αξηζ. 1/2011 απφθαζε κε ηελ 
νπνία εηζεγείηαη λα ρνξεγεζνχλ απφ ην Γήκν Κνλεκβαζηάο άδεηεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ 
γηα ην έηνο 2012 ζηηο παξαθάησ ζέζεηο: 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ  

Μολάοι 
1 (ΦΡΕΚΟ ΦΑΡΙ)     –   2  (ΦΗΜ.ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ/ΦΗΣΑ   
                                         ΚΑΣΑΝΑ/ΠΟΠ ΚΟΡΝ) 

 

Νεάπολη 
2 (ΦΗΜ.ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ/ΦΗΣΑ   

     ΚΑΣΑΝΑ/ΠΟΠ ΚΟΡΝ) 

1 ΝΟΣΙΑ ΠΛΑΣΕΙΑ 

ΗΡΧΧΝ /  
1 ΠΛΗΙΟΝ 
ΑΝΑΥ.ΛΕΧΦ. ΚΣΕΛ 

Μονεμβαζιά 
2 (ΦΗΜ.ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ/ΦΗΣΑ   
     ΚΑΣΑΝΑ/ΠΟΠ ΚΟΡΝ) 

1 ΠΛΑΚΑ / 1 ΠΑΙΔ. 
ΥΑΡΑ 

Ελιά 
2 (ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ) –  1 (ΦΗΜ.ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ/ΦΗΣΑ   

      ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ                 ΚΑΣΑΝΑ/ΠΟΠ ΚΟΡΝ) 
 

Πάκια 
1 (ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ) 
      ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ 

 

σκέα 
2  (ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΜΠΟΡΕΤΟΝΣΑΙ  
        ΑΠΟ ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ) 

 

Αζωπός 1 (ΦΡΕΚΟ ΦΑΡΙ)  

Παπαδιάνικα 1 (ΦΡΕΚΟ ΦΑΡΙ)  

Πλύηρα 
2 (ΦΗΜ.ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ/ΦΗΣΑ   
     ΚΑΣΑΝΑ/ΠΟΠ ΚΟΡΝ) 

 

Ρειτέα 1 (ΚΑΝΣΙΝΑ) ΠΑΡΑΛΙΑ «ΓΛΤΦΑΔΑ» 

 

  Γηα ηηο ππφινηπεο Θνηλφηεηεο εηζεγείηαη γεληθά λα δνζνχλ άδεηεο εθφζνλ ε ηνπηθή θνηλσλία 
θξίλεη αλαγθαίν, αιιά  ηα επαγγέικαηα πνπ ζα αζθεζνχλ ζε απηέο λα κελ ζίγνπλ ηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία θαη ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα δηφηη ε παξαηεηακέλε χθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα 
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απμαλφκελε θνξνινγία θαη ηηο απμεκέλεο εηζθνξέο έρεη ήδε θέξεη ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε ηνπο 
ληφπηνπο θαηαζηεκαηάξρεο. 
       
Β.  ΠΙΑΛΟΓΗΟ ΔΚΠΟΡΗΟ 
  χκθσλα κε ηνλ Λ. 3852/2010, άξζξν 94 παξαγξ. 6 ζηνηρείν 30 ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο 
άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ 
αδεηψλ απηψλ ζην δήκν κεηαβηβάδεηαη ζηνπο Θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο. 
  πγθεθξηκέλα έρεη κεηαβηβαζηεί ε ρνξήγεζε (κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) άδεηαο 
άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ 
απηψλ ζην δήκν, θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε (κε απφθαζε Γεκάξρνπ) ηεο Δπηηξνπήο Τπαίζξηνπ 
Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ. 
  Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη 
κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο φπνπ θαηνηθεί ν ελδηαθεξφκελνο (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Λ.2323/1995 (ΦΔΘ 145/95 ηεχρνο Α’). 
 
Έλλνηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ 
  χκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.2323/1995 (ΦΔΘ 145/95 ηεχρνο Α’): 
«1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππαίζξην εκπφξην, πιαλφδην ή ζηάζηκν, λνείηαη ε 
άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ρψξν αθάιππην, πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο 
επαγγεικαηηθή ζηέγε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 34/1995 (ΦΔΘ 30 Α). Αθάιππηνη ρψξνη 
λννχληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ θέξνπλ κφλν ζηέγαζηξν ή θαη πεξίθξαγκα, ηα νπνία δελ 
απνηεινχλ κφληκε θαηαζθεπή. 
2. Τπαίζξην πιαλφδην εκπφξην λνείηαη ην ππαίζξην εκπφξην πνπ αζθείηαη κε ηε ρξήζε 
νπνηνπδήπνηε νρήκαηνο, απηνθηλνχκελνπ ή κε ή νπνηνπδήπνηε θηλεηνχ κέζνπ. Όπνηνο αζθεί 
ππαίζξην πιαλφδην εκπφξην επηηξέπεηαη λα παξακέλεη ζηάζηκνο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπλαιιαγήο. 
Χο ππαίζξην πιαλφδην εκπφξην λνείηαη θαη ην εκπφξην πνπ αζθείηαη κε ηε κέζνδν ησλ 
επηζθέςεσλ απφ πφξηα ζε πφξηα ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ αλάινγν ηξφπν, απφ πξφζσπα ηα 
νπνία δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε λφκηκα νξγαλσκέλε επηρείξεζε.» 
 
   Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ δηαθξίλνληαη: 
α) ζε άδεηα ηύπνπ Α΄, ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε πξσηνγελψλ πξντφλησλ γεο (ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα άλζε), αιηείαο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ζε φιε ηε ρψξα, θαη 
β) ζε άδεηα ηύπνπ Β΄ ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε ησλ ινηπψλ πξντφλησλ ζηελ πεξηθέξεηα 
κφλν ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ ηε ρνξεγεί. (παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.2323/1995 (ΦΔΘ 145/95 
ηεχρνο Α’). 
  Ζ Λφκηκε δηαδηθαζία πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο θάζε Γήκνο λα ηεξεί πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη 
Άδεηεο Πιαλνδίνπ Δκπνξίνπ είλαη ε παξαθάησ: 
1.Απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο Τπαίζξηνπ Πιαλφδηνπ 
Δκπνξίνπ. 
2. Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ. (παξ.4 άξζξν 1 Λ.2323/95) 
3. Τπνβνιή ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο ζην Γήκν. (παξ.4 άξζξν 1 Λ.2323/95) 
4. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ 
αδεηψλ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ (παξ.4 άξζξν 1 Λ.2323/95) 5. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα 
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 
6. Γηαπηζησηηθή Πξάμε Γεκάξρνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 
        
   Οπφηε ηεξψληαο ηηο παξαπάλσ ,απαξαίηεηεο απφ ηνλ Λφκν, δηαδηθαζίεο θαιέζακε ηνπο 
αξκφδηνπο θνξείο λα καο νξίζνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπζηήζακε ηελ 
γλσκνδνηηθή επηηξνπή γηα ην Τπαίζξην Πιαλφδην Δκπφξην κε ηελ 314/2011 Απφθαζε Γεκάξρνπ, 
ε νπνία ζπλεδξίαζε ζηηο 30-11-2011 θαη πήξε ηελ ππ’ αξηζ. 1/2011 απφθαζε κε ηελ νπνία 
εηζεγείηαη λα ρνξεγεζνχλ γηα ην έηνο 2012 απφ ην Γήκν Κνλεκβαζηάο δεθαηξείο (13) 
επαγγεικαηηθέο άδεηεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζπλνιηθά (λέεο θαη πξνυπάξρνπζεο) κε 
αληηθείκελν ηελ πψιεζε λσπψλ εηδψλ αιηείαο. 
 
   Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 
ηφζν γηα ηηο ηνπηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ καο,  θαζψο θαη 
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ηελ νινέλα απμαλφκελε αλεξγία, ζαο θαιψ  λα θαζνξίζνπκε ηνλ αξηζκφ, ην είδνο θαη ηηο 
αληίζηνηρεο ζέζεηο γηα ην ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ 
αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Γήκν καο γηα ην έηνο 2012, κε 
ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ ζηγνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά παξάιιεια 
λα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη νη δεκφηεο καο θαη θπξίσο απηνί πνπ θαηνηθνχλ ζε 
απνθεληξσκέλεο θνηλφηεηεο φπνπ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα.  
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξνηείλσ ηα εμήο: 

 

Α.  Τπαίζξην ηάζηκν Δκπόξην 
 

ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΔΗΓΟ ΥΟΡΟΘΔΣΖΖ 

ΛΔΑΠΟΙΖ 2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 
1 ΛΟΣΗΑ ΠΙΑΣΔΗΑ ΖΡΧΧΛ   
1 ΠΙΖΗΟΛ ΑΛΑΥ.ΙΔΧΦ. 
ΘΣΔΙ 

ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ  2 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
1 ΠΑΡΑΙΗΑ ΚΑΓΓΑΛΟΤ 
1 ΤΠΟΣΔΓΟ 

ΔΙΗΘΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΚΑΡΑΘΗΑ» 

ΘΑΚΠΟ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΛΔΡΑΣΕΗΧΛΑ 
ΘΑΚΠΟΤ» 

ΙΑΥΗ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΑΚΚΗΣΑ 
ΙΑΥΗΟΤ» 

ΘΑΣΑΛΔΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΠΑΛΑΓΗΑ» 

ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 
1 ΠΙΑΘΑ   
1 ΠΑΗΓ. ΥΑΡΑ 

ΑΓ. ΗΧΑΛΛΖ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΠΟΡΗ» 

ΔΙΗΑ 
2 (ΟΠΧΡΟΙΑΥΑΛΗΘΑ) –        1 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ   
      ΠΑΡΑΓΧΓΗΘΖ                       ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 

1 ΔΛΑΛΣΗ ΟΗΘΗΑ 
ΓΡΔΒΔΛΗΣΖ (ΟΠΧΡ.) 
1 ΔΛΑΛΣΗ ΟΗΘΗΑ ΘΟΤΒΑΡΖ 
ΠΑΛ. (ΟΠΧΡ.) 
1 ΙΗΚΑΛΗ, ΠΙΖΗΟΛ ΠΑΗΓ. 
ΥΑΡΑ (ΦΖΚ..Θ…) 

ΠΑΘΗΑ 
1 (ΟΠΧΡΟΙΑΥΑΛΗΘΑ) 
      ΠΑΡΑΓΧΓΗΘΖ 

ΥΧΡΟ ΣΑΘΚΔΤΖ 
(ΓΔΦΤΡΗ) 

ΤΘΔΑ 
2  (ΚΔ ΔΗΓΖ ΠΟΤ ΓΔΛ ΔΚΠΟΡΔΤΟΛΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΠΗΘΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) 

1 ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦ. ΠΑΛ. 
ΘΟΤΣΡΟΤΙΑΘΖ 
1 ΔΛΑΛΣΗ ΗΓΗΟΘΣ. ΧΣ. 
ΛΣΑΛΑΘΑ 

ΑΧΠΟ 1 (ΦΡΔΘΟ ΦΑΡΗ) ΠΙΖΗΟΛ ΠΙΑΣΔΗΑ 

ΠΑΠΑΓΗΑΛΗΘΑ 1 (ΦΡΔΘΟ ΦΑΡΗ) 
ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦΔΛ. 
ΚΑΣΟΡΑΘΟΤ (ΦΑΡΗ) 

ΓΑΗΚΟΛΗΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΥΑΡΑΘΗΑ» 
(ΘΑΛΣΗΛΑ) 

ΠΙΤΣΡΑ 2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ  ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 

1 ΠΙΖΗΟΛ ΠΑΗΓΗΘΖ 
ΥΑΡΑ 
1 ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦΔΣ. 
ΑΣΗΓΑΘΟΤ 

ΡΔΗΥΔΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ ‘’ΓΙΤΦΑΓΑ’’ 

ΛΟΚΗΑ 
1  (ΚΔ ΔΗΓΖ ΠΟΤ ΓΔΛ ΔΚΠΟΡΔΤΟΛΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΠΗΘΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) 
2 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 

1 ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΠΙΑΣΔΗΑ 
1 ΠΑΡΑΙΗΑ «ΑΚΠΔΙΑΘΗΑ» 
(ΘΑΛΣΗΛΑ) 
1 ΠΑΡΑΙΗΑ «ΙΔΗΒΑΓΗΑ» 
(ΘΑΛΣΗΛΑ) 

 

Β. Τπαίζξην Πιαλόδην Δκπόξην 
Λα ρνξεγεζνχλ γηα ην έηνο 2012  απφ ην Γήκν Κνλεκβαζηάο  δεθαηξείο (13) επαγγεικαηηθέο 

άδεηεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζπλνιηθά (λέεο θαη πξνυπάξρνπζεο) κε αληηθείκελν ηελ 
πψιεζε λσπψλ εηδψλ αιηείαο, θαζψο θαη πέληε (5) λέεο άδεηεο δηαθφξσλ επαγγεικάησλ 
κηθξνπσιεηψλ. 
 
  Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ηνπ, 
ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη 79 
ηνπ ΓΘΘ θαη κεηά απφ  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθσλα 
Α.  Γηα ην Τπαίζξην ηάζηκν Δκπόξην θαζνξίδεη ηηο πην θάησ ζέζεηο: 
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ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΔΗΓΟ ΥΟΡΟΘΔΣΖΖ 

ΛΔΑΠΟΙΖ 2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 
1 ΛΟΣΗΑ ΠΙΑΣΔΗΑ ΖΡΧΧΛ   
1 ΠΙΖΗΟΛ ΑΛΑΥ.ΙΔΧΦ. 
ΘΣΔΙ 

ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ  2 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
1 ΠΑΡΑΙΗΑ ΚΑΓΓΑΛΟΤ 
1 ΤΠΟΣΔΓΟ 

ΔΙΗΘΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΚΑΡΑΘΗΑ» 

ΘΑΚΠΟ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΛΔΡΑΣΕΗΧΛΑ 
ΘΑΚΠΟΤ» 

ΙΑΥΗ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΑΚΚΗΣΑ 
ΙΑΥΗΟΤ» 

ΘΑΣΑΛΔΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΠΑΛΑΓΗΑ» 

ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 
1 ΠΙΑΘΑ   
1 ΠΑΗΓ. ΥΑΡΑ 

ΑΓ. ΗΧΑΛΛΖ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ «ΠΟΡΗ» 

ΔΙΗΑ 
2 (ΟΠΧΡΟΙΑΥΑΛΗΘΑ) –   1 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ   
      ΠΑΡΑΓΧΓΗΘΖ                   ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 

1 ΔΛΑΛΣΗ ΟΗΘΗΑ 
ΓΡΔΒΔΛΗΣΖ (ΟΠΧΡ.) 
1 ΔΛΑΛΣΗ ΟΗΘΗΑ ΘΟΤΒΑΡΖ 
ΠΑΛ. (ΟΠΧΡ.) 
1 ΙΗΚΑΛΗ, ΠΙΖΗΟΛ ΠΑΗΓ. 
ΥΑΡΑ (ΦΖΚ..Θ…) 

ΠΑΘΗΑ 
1 (ΟΠΧΡΟΙΑΥΑΛΗΘΑ) 
      ΠΑΡΑΓΧΓΗΘΖ 

ΥΧΡΟ ΣΑΘΚΔΤΖ 
(ΓΔΦΤΡΗ) 

ΤΘΔΑ 
2 (ΚΔ ΔΗΓΖ ΠΟΤ ΓΔΛ ΔΚΠΟΡΔΤΟΛΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΠΗΘΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) 

1 ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦ. ΠΑΛ. 
ΘΟΤΣΡΟΤΙΑΘΖ 
1 ΔΛΑΛΣΗ ΗΓΗΟΘΣ. ΧΣ. 
ΛΣΑΛΑΘΑ 

ΑΧΠΟ 1 (ΦΡΔΘΟ ΦΑΡΗ) ΠΙΖΗΟΛ ΠΙΑΣΔΗΑ 

ΠΑΠΑΓΗΑΛΗΘΑ 1 (ΦΡΔΘΟ ΦΑΡΗ) 
ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦΔΛ. 
ΚΑΣΟΡΑΘΟΤ (ΦΑΡΗ) 

ΓΑΗΚΟΛΗΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΥΑΡΑΘΗΑ» 
(ΘΑΛΣΗΛΑ) 

ΠΙΤΣΡΑ 2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ  ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ) 

1 ΠΙΖΗΟΛ ΠΑΗΓΗΘΖ 
ΥΑΡΑ 
1 ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦΔΣ. 
ΑΣΗΓΑΘΟΤ 

ΡΔΗΥΔΑ 1 (ΘΑΛΣΗΛΑ) ΠΑΡΑΙΗΑ ‘’ΓΙΤΦΑΓΑ’’ 

ΛΟΚΗΑ 
1 (ΚΔ ΔΗΓΖ ΠΟΤ ΓΔΛ ΔΚΠΟΡΔΤΟΛΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΠΗΘΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) 
2 (ΘΑΛΣΗΛΑ) 

1 ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΠΙΑΣΔΗΑ 
1 ΠΑΡΑΙΗΑ «ΑΚΠΔΙΑΘΗΑ» 
(ΘΑΛΣΗΛΑ) 
1 ΠΑΡΑΙΗΑ «ΙΔΗΒΑΓΗΑ» 
(ΘΑΛΣΗΛΑ) 

 
 
Β.  Γηα ην Τπαίζξην Πιαλόδην Δκπόξην 

Οξίδεη λα ρνξεγεζνχλ γηα ην έηνο 2012 απφ ην Γήκν Κνλεκβαζηάο δεθαηξείο (13) 
επαγγεικαηηθέο άδεηεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζπλνιηθά (λέεο θαη πξνυπάξρνπζεο) κε 
αληηθείκελν ηελ πψιεζε λσπψλ εηδψλ αιηείαο, θαζψο θαη πέληε (5) λέεο άδεηεο δηαθφξσλ 
επαγγεικάησλ κηθξνπσιεηψλ. 
 
Γ.  ΔΘΓΗΓΔΗ ΣΟΠΗΘΖ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΖ ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΣΑΗΚΟΤ ΔΚΠΟΡΗΟΤ 
ΓΖΚΟΤ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ, όπσο πην θάησ: 
 
   Τπαίζξην ζηάζηκν εκπφξην λνείηαη θάζε κνξθή άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ δελ απνηειεί 
πιαλφδην εκπφξην θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα. (άξζξν 1 παξ.5 Λ.2323/1995 όπσο είρε 
ηξνπνπνηεζεί κε ην Λ.3190/03, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3377/05.) 
  χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία (Λ.2323/1995, Λ. 3190/03, Λ.3377/05) δηακνξθψλεηαη 
σο αθνινχζσο ε ηνπηθή θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ 
ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα ην Γήκν Κνλεκβαζηάο: 
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Σνπηθή Θαλνληζηηθή Απόθαζε / Θαλνληζκόο Ιεηηνπξγίαο 

 

  

ΆΆξξζζξξνν  11°°  --  ΑΑΓΓΔΔΗΗΟΟΓΓΟΟΣΣΖΖΖΖ  --  ΓΓΗΗΘΘΑΑΗΗΟΟΤΤΥΥΟΟΗΗ  
 
Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη 

απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.  
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ππνβάιινπλ 

ηηο αηηήζεηο ηνπο ζην Γήκν κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. Οη απνθάζεηο επί ησλ 
αηηήζεσλ εθδίδνληαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

Γηθαηνχρνη άδεηαο απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη είλαη, θαηά ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο, ηα πξφζσπα ησλ θαησηέξσ θαηεγνξηψλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο, είλαη άλεξγα θαη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 

(α) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο 
εθαηφ (67%) θαη ηπθινί, 

(β) κέρξη πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη 
γνλείο κε ηξία ηέθλα, 

(γ) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ Λ. 
1370/1944 (ΦΔΘ 82 Α’), 

(δ) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ 
(50%), εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά γεγνλφηα, 

(ε) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 
γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο 
αλάγθεο εμάξηεζεο, 

(ζη) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο 
παιηλλνζηνχληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην. 

δ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) Έιιελεο ηζηγγάλνη POM πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα 
δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο.  

 
Οη ππφινηπεο άδεηεο πνπ απνκέλνπλ αδηάζεηεο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε, ε νπνία δηελεξγείηαη 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
Θιήξσζε δηελεξγείηαη θαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ ππέβαιαλ αίηεζε θαη έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα, ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ αλαινγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 
πξνζψπσλ. 

Δπίζεο, θιήξσζε δηελεξγείηαη θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο φπνπ πξφθεηηαη 
λα εγθαηαζηαζεί ν θάζε θάηνρνο ηεο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

 

ΆΆξξζζξξνν  22°°  --  ΑΑΛΛΑΑΛΛΔΔΧΧΖΖ,,  ΘΘΔΔΧΧΡΡΖΖΖΖ,,  ΑΑΛΛΑΑΘΘΙΙΖΖΖΖ  ΑΑΓΓΔΔΗΗΧΧΛΛ 

 
Α. Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζην αξκφδην γξαθείν ηνπ 

Γήκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7  παξ.5 ΠΓ 254/05: 
α. εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο ή αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο   ηνπο   

δήισζεο, 
      β. απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζην Γήκν ηέινπο  
 
Β. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο – Αλαλέσζε 
Οη άδεηεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηζρχνπλ γηα 

κία ηξηεηία θαη αλαλεψλνληαη θάζε θνξά γηα ίζν ρξφλν εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 εδάθ. α ηνπ Π.Γ. 254/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 
11 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΘΤΑ Θ1-164/11 (ΦΔΘ 275 Β/22-2-2011). 

Ζ αίηεζε αλαλέσζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο, ζηελ αξκφδηα αξρή πνπ έρεη 
εθδψζεη ηελ άδεηα απηή, κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο.  

Ζ άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ δελ αλαλεψλεηαη αλ ν θάηνρνο απηήο δελ έρεη εθαξκφζεη ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 254/05. (άξζξν 5 ΠΓ 254/05 θαη άξζξν 1 παξ.5 
Λ.2323/1995 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3377/05.) 
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Γ. Αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ 
Ζ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξρή πνπ ηελ έρεη 

εθδψζεη, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  
α) Δάλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν δελ έπξεπε λα γίλεη ή δηαπηζησζεί θαη’ νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ αξκφδηα Τπεξεζία, φηη 
δελ πθίζηαηαη πιένλ κία εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε απηήο.  

β) Δάλ δηαπηζησζεί φηη ε άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ 
αλαπιεξψλεη πξνζσξηλά ή κφληκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, ηνλ 
θάηνρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο. 

γ) ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, εηζθνξάο, εθρψξεζεο ή παξαρψξεζεο θαηά ρξήζε. (άξζξν 5 
παξ.2 ΠΓ 254/05) 

δ) ε πεξίπησζε πνπ δηαπξαρζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.2323/95, ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη θαη ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα 
αλαθαιεί, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, ηελ άδεηα. (άξζξν 5 παξ.2 Λ.2323/95) 

 
Γ. Σξνπνπνίεζε ησλ αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ 
Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ, κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη κέρξη 31 Οθησβξίνπ εθάζηνπ 
έηνπο, ζηελ αξρή πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα απηή. (άξζξν 5 παξ.3 ΠΓ 254/05). 

 
Δ. Αλαπιήξσζε 
1. Πξνζσξηλή αλαπιήξσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ, επηηξέπεηαη κφλν απφ ζπγγεληθά πξφζσπα, εμ αίκαηνο κέρξη 
ηξίηνπ βαζκνχ θαη εμ αγρηζηείαο κέρξη δεπηέξνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) Αζζέλεηαο, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαη ν 
ρξφλνο ηεο αζζέλεηαο. 

β) Γηα ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο εηεζίσο, κπνξεί δε λα 
ρνξεγεζεί ηκεκαηηθά, κέρξη ηξεηο (3) θνξέο, γηα φζν αξηζκφ εκεξψλ επηζπκεί ν ελδηαθεξφκελνο, 
θάζε θνξά.  

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Θνηλφηεηα, θαηά πεξίπησζε, 
βεβαίσζε ε νπνία θέξεη ηα εμήο ζηνηρεία:  

αα) ηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο, κε 
θσηνγξαθία απηνχ ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ βεβαίσζε. 

ββ) ηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, ηνλ αξηζκφ θαη εκεξνκελία έθδνζεο 
απηήο. 

γγ) ην βαζκφ θαη ην είδνο ζπγγέλεηαο, κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο θαη ηνπ αλαπιεξσηή. 
(άξζξν 4 παξ.1 ΠΓ 254/05) 

2. Κφληκε αλαπιήξσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, γηα ηελ άζθεζε ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, 
επηηξέπεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο, κε πνζνζηφ πάλσ απφ 50%, ε 
νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηηο θαηά λφκν Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ ζηνπο 
νπνίνπο ηπρφλ ππάγνληαη ή άιισο απφ Γεκφζηα Λνζνθνκεία.  

Σν πξφζσπν πνπ αλαπιεξψλεη κφληκα ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο νθείιεη λα εγγξαθεί ζε 
αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα.  

ε πεξίπησζε κφληκεο αλαπιήξσζεο, αλαγξάθνληαη ζην έληππν ηεο άδεηαο ηα ζηνηρεία ηεο 
ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν. 
(άξζξν 4 παξ.2 ΠΓ 254/05) 

Σα πξφζσπα πνπ αλαπιεξψλνπλ κφληκα ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ 
πξνζθνκίδνπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη δελ θαηέρνπλ άδεηα ιατθήο ή δεκνηηθήο αγνξάο θαη φηη δελ 
ζπλδένληαη ηα ίδηα νχηε νη ζχδπγνη ή ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα απηψλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, 
κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο 
δξαζηεξηφηεηαο απηψλ. 

Σα πξφζσπα πνπ ηπρφλ αλαπιεξψλνπλ, πξνζσξηλά ή κφληκα ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ππαηζξίνπ 
εκπνξίνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ θαηά πεξίπησζε: 

α) Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, σο θαη ηεο άδεηαο ηθαλφηεηαο 
νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη απηφλ.  
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β) Φσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ πγείαο θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, απφ 
ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο 
λνκνζεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ πνηψλ. (άξζξν 4 παξ.3 ΠΓ 254/05) 

 

ΆΆξξζζξξνν  33°°  --  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΡΡΗΗΚΚΟΟΗΗ  ΑΑΓΓΔΔΗΗΧΧΛΛ 
 
Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ηζρχνπλ γηα κηα ηξηεηία, είλαη πξνζσπνπαγείο 

θαη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζζνχλ, λα εηζθεξζνχλ, λα εθκηζζσζνχλ ή λα παξαρσξεζνχλ 
θαηά ρξήζε.  

ε θάζε θπζηθφ πξφζσπν ρνξεγείηαη κφλν κία άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ απφ ηνπο ΟΣΑ, θαηά 
πεξίπησζε. (άξζξν 7 παξ.2 ΠΓ 254/05)  

Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε απφ ηνπο ππαίζξηνπο πσιεηέο ησλ εηδψλ ηνπο θαηά ηηο εκέξεο θαη 
ψξεο πνπ ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα νκνεηδψλ εηδψλ παξακέλνπλ θιεηζηά, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο.  

Ζ απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο, δσνπαλεγχξεηο, ηηο θπξηαθάηηθεο 
αγνξέο θαη γηα ηηο θηλεηέο θαληίλεο. (άξζξν 7 παξ.3 ΠΓ 254/05) 

  

ΆΆξξζζξξνν  44°°  --  ΥΥΧΧΡΡΟΟΘΘΔΔΣΣΖΖΖΖ 
 

Ζ άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ επηηξέπεηαη κφλν: 
α. ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θαη νξηνζεηνχληαη απφ ην Γήκν, ζην ρψξν ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ, 
β. ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο. 
Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ γηα φιεο ηηο Θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 
Οη ζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη εθηφο: 
α) ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ θαη 
β) πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ ή επξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ νξγαλσκέλεο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κπξνζηά απφ ηελ είζνδν εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη εηζφδνπο 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ, κλεκείσλ θαη εθθιεζηψλ. 

Ζ απφζηαζε ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ηα άθξα ησλ δεκνηηθψλ 
θαη ιατθψλ αγνξψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ. 

Οη φξνη ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ 
ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο. 

 

ΆΆξξζζξξνν  55°°  --  ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΧΧΔΔΗΗ  ΚΚΗΗΘΘΡΡΟΟΠΠΧΧΙΙΖΖΣΣΧΧΛΛ 
 

Οη θάηνρνη άδεηαο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ νθείινπλ ζρεηηθά κε ην ρψξν πνπ ηνπο έρεη 
παξαρσξεζεί:  

α) Λα ηεξνχλ ηνπ θαλφλεο πγηεηλήο.   
β) Λα ηεξνχλ ηνλ ρψξν γχξσ απφ ηνλ πάγθν ή ηελ θαληίλα ηνπο θαζαξφ.  
γ) Λα απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε θαηαζθεπή απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο, κεηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο 
θαη λα κελ κεηαηξέπνληαη νη ρψξνη απηνί ζε εζηίεο κφιπλζεο. 

δ) Λα δηαηεζνχλ εηδηθφ κέζν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο,(θάδν, ζάθν, θιπ) γηα ηελ πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε κηθξναπνξξηκκάησλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Σα κέζα απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε επζχλε θαη θξνληίδα ησλ κηθξνπσιεηψλ.  
ε) Λα κελ ελαπνζέηνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνιείκκαηα πξντφλησλ, άδεηεο 

ζπζθεπαζίεο θαη άιια είδε πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ, ηελ θίλεζε ησλ πνιηηψλ θαη 
ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο.  

ζη) Λα ελαπνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηα θαη ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο ζην πιεζηέζηεξν κέζν 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Γήκνπ.  

δ) Οη παξαβάηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη θάζε 
θνξά κε πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηελ 
έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο.  

ζ) ε θαη’ εμαθνινχζεζε παξαβάηεο ν Γήκνο, κεηά ηελ ηξίηε βεβαίσζε παξαβάζεσο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ, κπνξεί λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.  
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η) Οη αδεηνχρνη κηθξνπσιεηέο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, πνπ αζθνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο 
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηφπηλ αδείαο απφ ην Γήκν, νθείινπλ λα ηεξνχλ φια φζα 
αλαγξάθνληαη παξαπάλσ θαη επί πιένλ:  

1) Απαγνξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πάγθσλ λα πεηνχλ ζην νδφζηξσκα, ην 
πεδνδξφκην ή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ππνιείκκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, άδεηεο ζπζθεπαζίεο, 
πεξηηπιίγκαηα θ.η.ι..  

2) Κεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν θαη λα 
απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ.  

ηνπο παξαβάηεο ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ 1 θαη 2 απηήο ηεο παξαγξάθνπ (η), επηβάιιεηαη 
θάζε θνξά πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηελ 
έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο.  
 

Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  404/2011. 
    

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                 Σα Κέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 

Παπαδάθε Δπγελία 

   Κέληεο Γεψξγηνο Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Ιχξαο Υαξάιακπνο 
Καξνχζεο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
νπξιάο Ησάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιφπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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