
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Μολάοι, 14-06-2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                               Αρ. πρωτ: οικ.7599 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

------------------------------------ 

Ταχ. Δ/νση : Μολάοι Λακωνίας  

Τ.Κ. 23052 

Τηλ. 2732360-525, 541 

Fax: 2732360-555, 556 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 
 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση αδειών για ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) συνολικά θέσεις 

στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας, για την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, 

χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης βάση του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄) 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ 
2. 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 45 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις», 
3. Την υπ’ αριθ. 01/2018 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 37698/03-04-2018 (ΑΔΑ:7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ) της Γεν. 
Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Εφαρμογή του Ν.4497/2017 σχετικά 
με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων», 
4. Την υπ’ αριθ. 315/11-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΦΟΩΚ9-Λ3Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί 
καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς και δημιουργούς του 
άρθρου 45 του Ν. 4497/2017».  
5. Την υπ’ αριθ. 13/29-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΣΗΩΚ9-ΑΕΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί 
καθορισμού του μηνιαίου καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου και του τρόπου είσπραξης για παραγωγούς και δημιουργούς του άρθρου 54 του Ν. 
4497/2017». 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 

 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την χορήγηση αδειών για ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) 

συνολικά θέσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας, για τη διάθεση έργων τέχνης, 
καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 
του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄). 
 Οι ακριβείς θέσεις ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και το καταβαλλόμενο τέλος ανά θέση 
καθορίστηκαν με τις υπ’ αριθ. 315/11-12-2018  και  υπ’ αριθ. 13/29-01-2019 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου αντίστοιχα ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΝ5ΑΩΚ9-9Ν2



 

α/α Δ/Τ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

(τ.μ.) 

ΑΝΤΙΚΕΙΝΕΝΟ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ  

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ 

ΑΔΕΙΑ & ΘΕΣΗ  

1.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 

ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 4 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

2.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΣΕΝΑΚΟΥ 4 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

3.  ΜΟΛΑΩΝ 

 

ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΔΗΜΑΚΟΥ 

4 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

4.  ΜΟΛΑΩΝ 

 

ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΔΗΜΑΚΟΥ 

4 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

5.  ΜΟΛΑΩΝ 

 

ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΔΗΜΑΚΟΥ 

4 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

6.  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΟΚΤ. ΚΛΗΡ. ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ  

& ΙΔΙΟΚΤ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ (Ακταίον) 

2 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

7.  ΕΛΑΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 3 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

8.  ΕΛΑΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 4 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

9.  ΕΛΑΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 3 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

10.  

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ  

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΤΣΙΔΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

5 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

11.  

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ  

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΤΣΙΔΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

5 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

12.  

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 

(ΟΙΚ. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ) 

 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 

(ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ) 
4 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

13.  

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 

(ΟΙΚ. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ) 

 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 

(ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ) 
4 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

14.  

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 

(ΟΙΚ. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ) 

 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 

(ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ) 
4 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

 

50 € 

ΑΔΑ: ΩΝ5ΑΩΚ9-9Ν2



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά 
έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κατέχουν την σχετική 
βεβαίωση από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πιστοποίησης, τα οποία μπορούν να διαθέτουν 
τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν τη σχετική διοικητική άδεια. 
Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για 
τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους. 
 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας, οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

Α. Για φυσικά πρόσωπα: 

 

1. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε 
άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, 
τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία 
δημιουργία. 
2. Βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας. 
2α. Για έργα τέχνης & καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.). 
2β. Για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας η οποία χορηγείται από τη 
Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Οικονομίας. 
Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά κ.τ.λ. 
Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης 
βεβαίωσης. 
3. Έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της. 
4. Φωτοτυπία ταυτότητας. 
5. Δημοτική Ενημερότητα. 
 
Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205): 

1. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.). 
2. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει 
ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων. 
3. έναρξη επιτηδεύματος με ΚΑ.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας. 
4. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός 
βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά. 
Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές 
αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της 
Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο. 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝ5ΑΩΚ9-9Ν2



ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου 

Μονεμβασίας Δ/νση: Δημαρχείο – Μολάοι Λακωνίας Τ.Κ. 230 52) από την ημέρα δημοσίευσης της 
παρούσης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας «https://monemvasia.gov.gr» και για 
δώδεκα (12) ημέρες δηλαδή από 14/06/2021 έως και 25/06/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της, κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος επισυνάπτεται στην αίτηση του 
ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η θέση που επιθυμεί ο αιτών να 
δραστηριοποιηθεί και να ανήκει αποκλειστικά σε μία από τις παραπάνω θέσεις, καθώς οι αιτούμενοι 
μήνες δραστηριοποίησης. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών θα 
πραγματοποιηθεί έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης). Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων 
διενεργείται δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και για την επιλογή της θέσης σε περίπτωση 
που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για μία συγκεκριμένη θέση δραστηριοποίησης. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Οι άδειες έχουν διάρκεια έως ένα (1) έτος και εγκρίνονται για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο 
σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει ανανέωση της αδείας του για τη συνέχιση της 
δραστηριότητάς του.  
Η εν λόγω άδεια είναι αυστηρά προσωποπαγής και ισχύει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
Δραστηριοποίηση σε άλλο δήμο προτίμησης του αδειούχου, πέραν αυτού που έχει εκδώσει την άδεια, 
μπορεί να επιτραπεί, υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος εγκρίνει το αίτημα για δραστηριοποίηση σε 
συγκεκριμένο χώρο και χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου έκδοσης της άδειας. 
Οι αδειούχοι του παρόντος υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων της κείμενης 
φορολογικής νομοθεσίας. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια) και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Μονεμβασίας «https://monemvasia.gov.gr», και θα εκδοθεί και σχετικό δελτίο τύπου το οποίο θα 
διανεμηθεί στα τοπικά ΜΜΕ του Νομού Λακωνίας. Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημαρχείου καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου 
Μονεμβασίας. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΝ5ΑΩΚ9-9Ν2
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