ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ
ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ
Νο 12/19-12-2011
Αριθ.Αποθ. 51/2011
ΘΔΜΑ: Διζήγηζη προς ηο Γημοηικό σμβούλιο ηοσ Γήμοσ Μονεμβαζιάς
κανονιζηικού περιετομένοσ απόθαζης περί καθοριζμού αριθμού αδειών
σπαίθριοσ ζηάζιμοσ εμπορίοσ και ηων ανηίζηοιτων θέζεων ποσ θα
τορηγηθούν ζηο Γήμο μας ηο έηος 2012 ,καθώς και κανονιζμό λειηοσργίας
ασηών.
Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα, ηελ 19-12-2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ
ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Δπηηξνπή πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ 28200/14-122011 πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα ηα παξαθάησ κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Πξηθηάθε Παλαγηψηα (Πξφεδξνο)

ΑΠΟΝΣΔ
Καλείο

Φξηζηάθνο Σηαχξνο(Αληηπξφεδξνο)
Κνιιηάθνο Ησάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο
Παλαγηψηα Αιεηθέξε
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε Νηθφιαν.
Ζ Πξφεδξνο εηζεγνχκελε ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε
ησλ κειψλ ηεο ΔΠΕ ηα εμήο:
Με ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006, νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο:
«1.Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,
κε ηηο νπνίεο:
… ε) Καζνξίδνπλ ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο πνπ
επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο,
δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ρψξνπο, πνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα κέζα
πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο...»
Σχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.1B v) ηνπ Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο

εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ
79 ηνπ Κ.Γ.Κ..
Σπλερίδνληαο ε θ. Πξφεδξνο αλέθεξε φηη νη Γεκνηηθέο θαη Τνπηθέο Κνηλφηεηεο
ζχκθσλα κε απνθάζεηο ησλ Σπκβνπιίσλ ηνπο, απνθάζηζαλ σο εμήο:
Γ. Κοινόηηηα Νεάπολης:
Δγθξίλεη δχν (2) ζέζεηο, κία λφηηα ηεο Πιαηείαο Ζξψσλ έθηαζεο 2 η.κ. θαη κία
πιεζίνλ αλαρψξεζεο ησλ ιεσθνξείσλ ΚΤΔΛ 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. Κοινόηηηα Μολάων:
Γελ εγθξίλεη θακία ζέζε γηα ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην.
Σ. Κοινόηηηα Αγίοσ Ηωάννη Μονεμβαζίας:
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. Κοινόηηηα σκέας:
Δγθξίλεη δχν (2) ζέζεηο, κία (1) ζέζε έλαληη θαθελείνπ Παλαγηψηε Κνπηξνπιάθε θαη
κία (1) ζέζε έλαληη ηδηνθηεζίαο Σσηήξε Νηαλάθα.
Σ. Κοινόηηηα Δλαίας:
Δγθξίλεη πέληε (5) ζέζεηο σο εμήο: κία (1) ζέζε έλαληη νηθίαο Γξεβελίηε πιεζίνλ ηνπ
Κνηλνηηθνχ γξαθείνπ (Οπσξνπψιεο), κία (1) ζέζε έλαληη νηθίαο Κνχβαξε Παλαγηψηε
(Οπσξνπψιεο), κία (1) ζέζε ζην ιηκάλη πιεζίνλ νηθνπέδνπ Αξρηεπηζθνπήο
(Ηρζπνπψιεο), κία (1) ζέζε έλαληη νηθίαο Τζηιηβή Παλαγηψηε θαη κία (1) ζέζε έλαληη
πξψελ πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ (ΑΦΟΗ ΓΔΝΔΓΗΟΥ).
Σ. Κοινόηηηα Ρειτέας:
Δγθξίλεη κία (1) ζέζε ζηελ παξαιία Γιπθάδαο γηα θηλεηή θαληίλα.
Σ. Κοινόηηηα Πακίων:
Δγθξίλεη δχν (2) ζέζεηο, κία (1) ζέζε ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο (γεθχξη), θαη κία (1)
ζέζε θεληξηθά ηνπ ρσξηνχ, πιεζίνλ Η.Ν. Αγίνπ Γεκεηξίνπ.
Σ. Κοινόηηηα Μονεμβαζίας:
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 Μνλεκβαζίαο. Όιεο νη ζέζεηο εγθξίλνληαη γηα πψιεζε θάζηαλσλθαιακπνθηψλ.
Σ. Κοινόηηηα Νομίων:
Δγθξίλεη κία (1) ζέζε, ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ.
Καηφπηλ ησλ αλαθεξνκέλσλ, ζαο θαιψ λα εγθξίλεηε ηνλ αξηζκφ αδεηψλ θαη ηε
ρσξνζέηεζε ηεο άζθεζεο ηνπ ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ζην Γήκν Μνλεκβαζηάο
γηα ην έηνο 2012, φπσο ζαο αλέθεξα βάζεη ησλ απνθάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ ησλ
Γεκνηηθψλ & Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ζέησ ππ’ φςηλ ζαο ην ζρέδην Καλνληζηηθήο
Απφθαζεο γηα ππνβνιή ηνπ πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην.

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο αθνχ άθνπζε ηελ θ. Πξφεδξν θαη βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ:
 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 «αξκνδηφηεηεο Δ.Π.Ε.»,
 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006 «Kαλνληζηηθέο Απνθάζεηο»,
 Τηο απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Τνπηθψλ Σπκβνπιίσλ, ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ
πιαίζην, ηελ δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε θαη ζέινληαο λα κε ζίμνπκε
πεξεηαίξσ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία
ΑΠΟΦ ΑΗ ΕΔΗ ΟΜ ΟΦΩΝΑ
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ηνλ παξαθάησ
αξηζκφ αδεηψλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ γηα ην έηνο
2012:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ

ΛΔΑΠΟΙΖ

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

ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ

2 (ΘΑΛΣΗΛΑ)

ΔΙΗΘΑ
ΘΑΚΠΟ
ΙΑΥΗ
ΘΑΣΑΛΔΑ

1
1
1
1

ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ

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

ΑΓ. ΗΧΑΛΛΖ

1 (ΘΑΛΣΗΛΑ)
2 (ΟΠΧΡΟΙΑΥΑΛΗΘΑ) –
1 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ
ΠΑΡΑΓΧΓΗΘΖ
ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ)
1 (ΟΠΧΡΟΙΑΥΑΛΗΘΑ)
ΠΑΡΑΓΧΓΗΘΖ
2 (ΚΔ ΔΗΓΖ ΠΟΤ ΓΔΛ ΔΚΠΟΡΔΤΟΛΣΑΗ
ΑΠΟ ΣΟΠΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ)

ΔΙΗΑ
ΠΑΘΗΑ
ΤΘΔΑ

(ΘΑΛΣΗΛΑ)
(ΘΑΛΣΗΛΑ)
(ΘΑΛΣΗΛΑ)
(ΘΑΛΣΗΛΑ)

ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ
1 ΛΟΣΗΑ ΠΙΑΣΔΗΑ ΖΡΧΧΛ

1 ΠΙΖΗΟΛ ΑΛΑΥ.ΙΔΧΦ. ΘΣΔΙ

1 ΠΑΡΑΙΗΑ ΚΑΓΓΑΛΟΤ
1 ΤΠΟΣΔΓΟ
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΚΑΡΑΘΗΑ»
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΛΔΡΑΣΕΗΧΛΑ ΘΑΚΠΟΤ»
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΑΚΚΗΣΑ ΙΑΥΗΟΤ»
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΠΑΛΑΓΗΑ»

1 ΠΙΑΘΑ
1 ΠΑΗΓ. ΥΑΡΑ
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΠΟΡΗ»
1 ΔΛΑΛΣΗ ΟΗΘΗΑ ΓΡΔΒΔΛΗΣΖ (ΟΠΧΡ.)
1 ΔΛΑΛΣΗ ΟΗΘΗΑ ΘΟΤΒΑΡΖ ΠΑΛ. (ΟΠΧΡ.)
1 ΙΗΚΑΛΗ, Π ΙΖΗΟΛ ΠΑΗΓ. ΥΑΡΑ (ΦΖΚ..Θ…)

ΥΧΡΟ ΣΑΘΚΔΤΖ (ΓΔΦΤΡΗ)
1 ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦ. ΠΑΛ. ΘΟΤΣΡΟΤΙΑΘΖ
1 ΔΛΑΛΣΗ ΗΓΗΟΘΣ. ΧΣ. ΛΣΑΛΑΘΑ

ΑΧΠΟ

1 (ΦΡΔΘΟ ΦΑΡΗ)

ΠΙΖΗΟΛ ΠΙΑΣΔΗΑ

ΠΑΠΑΓΗΑΛΗΘΑ

1 (ΦΡΔΘΟ ΦΑΡΗ)
1 (ΘΑΛΣΗΛΑ)
2 (ΦΖΚ.ΘΑΙΑΚΠΟΘΗ/ΦΖΣΑ
ΘΑΣΑΛΑ/ΠΟΠ ΘΟΡΛ)

ΔΛΑΛΣΗ ΘΑ ΦΔΛ . ΚΑ ΣΟ ΡΑΘΟ Τ (ΦΑΡΗ)
ΠΑΡΑΙΗΑ «ΥΑΡΑΘΗΑ» (ΘΑΛΣΗΛΑ)

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)

ΠΙΤΣΡΑ

1 ΠΙΖΗΟΛ ΠΑΗΓΗΘΖ ΥΑΡΑ
1 ΔΛΑΛΣΗ ΘΑΦΔΣ. ΑΣΗΓΑΘΟΤ

 Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζρέδην
θαλνληζηηθήο απφθαζεο πεξί ιεηηνπξγίαο ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ σο
εμήο:
ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΣΑΗΜΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
Υπαίζξην ζηάζηκν εκπφξην λνείηαη θάζε κνξθή άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ
πνπ δελ απνηειεί πιαλφδην εκπφξην θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα. (άρθρο 1 παρ.5
Ν.2323/1995 όπως είτε ηροποποιηθεί με ηο Ν.3190/03, ανηικαηαζηάθηκε με ηο
άρθρο 1 ηοσ Ν.3377/05.)

Σχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Ν.2323/1995, Ν. 3190/03, Ν.3377/05)
δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο ε ηνπηθή θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ν θαλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα ην Γήκν Μνλεκβαζηάο:

Σ οπική Καν ον ιζηική Απόθ αζη / Καν ον ιζμός Λειηοσργίας

Άρθρο 1° - ΑΓΔΟΓΟΣ ΖΖ - ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ
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 Ν. 1370/1944 (ΦΔΚ 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.Σ.Σ.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 Σπκβνχιην.
Κιήξσζε 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.

Άρθρο 2° - ΑΝ ΑΝΔΩΖ, ΘΔΩΡΖΖ, ΑΝ ΑΚΛΖΖ ΑΓΔΗΩΝ
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
Σπκβνχιην, 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 ΚΥΑ Κ1164/11 (ΦΔΚ 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 Ν.2323/1995 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ
Ν.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 Υπεξεζία, 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) Σε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, εηζθνξάο, εθρψξεζεο ή παξαρψξεζεο θαηά
ρξήζε. (άξζξν 5 παξ.2 ΠΓ 254/05)
δ) Σε πεξίπησζε πνπ δηαπξαρζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο παξαβάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2323/95, ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη θαη
ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα αλαθαιεί, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, ηελ άδεηα. (άρθρο 5
παρ.2 Ν.2323/95)
Γ. Τξνπνπνίεζε 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.
Σηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα, θαηά
πεξίπησζε, βεβαίσζε ε νπνία θέξεη ηα εμήο ζηνηρεία:

αα) Σηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ θάηνρν ηεο
άδεηαο, κε θσηνγξαθία απηνχ ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ
βεβαίσζε.
ββ) Σηνηρεία 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. Μφληκε 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 Υγεηνλνκηθέο
Δπηηξνπέο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηπρφλ ππάγνληαη ή άιισο απφ
Γεκφζηα Ννζνθνκεία.
Τν πξφζσπν πνπ αλαπιεξψλεη κφληκα ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο νθείιεη λα
εγγξαθεί ζε αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα.
Σε 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)
Τα 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.
Τα 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
Υγεηνλνκηθήο 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)
Άρθρο 3° - ΠΔΡΗΟΡΗΜ ΟΗ ΑΓΔΗΩΝ
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.
Σε θάζε θπζηθφ πξφζσπν ρνξεγείηαη κφλν κία άδεηα ππαηζξίνπ εκπν ξίνπ απφ
ηνπο ΟΤΑ, 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)
Άρθρο 4° - ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ
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 Κνηλφηεηεο 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.
Άρθρο 5° - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μ ΗΚΡΟΠΩΛΖΣ ΩΝ
Οη θάηνρνη άδεηαο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ νθείινπλ ζρεηηθά κε ην ρψξν πνπ ηνπο
έρεη παξαρσξεζεί:
α) Να ηεξνχλ ηνπ θαλφλεο πγηεηλήο.
β) Να ηεξνχλ ηνλ ρψξν γχξσ απφ ηνλ πάγθν ή ηελ θαληίλα ηνπο θαζαξφ.
γ) Να 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) Να δηαηεζνχλ εηδηθφ κέζν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο,(θάδν, ζάθν, θιπ) γηα ηελ
πξνζσξηλή απνζήθεπζε κηθξναπνξξηκκάησλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο.
Τα κέζα απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε επζχλε θαη θξνληίδα ησλ
κηθξνπσιεηψλ.
ε) Να 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) Να 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. Τν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο.
ζ) Σε 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) Μεηά 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.
Σηνπο παξαβάηεο ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ, 1 θαη 2, απηήο ηεο παξαγξάθνπ
(η), επηβάιιεηαη θάζε θνξά πξφζηηκν. Τν 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
ΠΡΗΦΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ
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