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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων  
αριθμός 5 της 21-3-2017.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ -12-

ΘΕΜΑ 1ον ΠΕΡΙ : «Λήψης  απόφασης - πρότασης, περί καθορισμού αριθμού 
αδειών υπαιθρίου   εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον 
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118  Α’), ανά κατηγορία επαγγελμάτων, και προσδιορισμού 
ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων καθώς καθορισμού  ύψους και τρόπου είσπραξης 
του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση».

   Στους Αγίους Θεοδώρους και στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων ,του Δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων συνήλθε σήμερα την 21η του μηνός Μαρτίου  του 
έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00  με δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων,ύστερα από την 
αριθμ.4455/15-3-207 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας κ. Αριστείδη Κωνσταντή – Σκουλικαρίτη του Γεωργίου, 
που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83,88 και 89 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) νόμιμα και εμπρόθεσμα στους Συμβούλους της 
Δημοτικής Κοινότητας και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 
γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Παρόντες :  1) Αριστείδης Κωνσταντής-Σκουλικαρίτης ,2) Τσίτσης Αναστάσιος  
                    3) Σπανίδου Αγαθονίκη 4) Μποζίκης Άγγελος  5) Λημνιώτης  
                       Σωτήριος 
               
Απόντες :    

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι επί 
συνόλου πέντε (5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας  
Αγίων Θεοδώρων βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη επί του 1ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα μέλη του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τον οικείο φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής:
Την με ημερομηνία 1/03/2017 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης –Γραφείο Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων , στην οποία αναφέρονται οι νόμοι και 
οι κατηγορίες των θέσεων που μπορεί να προτείνει και να χορηγηθούν στην 
Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, και η οποία έχει ως κάτωθι:

               



         

        Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος 
και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση 
καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του 
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 3 άρθρο 22 Ν. 4264/14). 

                                          Α.  ΟΡΙΣΜΟΙ 
- Υπαίθριο εμπόριο. είναι  η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, 
δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική 
στέγη.

- Ακάλυπτοι χώροι άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος, 
είναι οι δημόσιοι, δημοτικοί χώροι προσδιορισμένοι με βάση τις διατάξεις του 
Ν.4264/14, καθώς και σημεία καθορισμένα για μεμονωμένους πωλητές όπου 
επιτρέπεται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. 

- Εγκατάσταση υπαίθριου εμπορίου. είναι κάθε κατασκευή για την οποία δεν 
απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

- Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο,  είναι το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με τη 
χρήση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος από πρόσωπα που έχουν κάνει 
έναρξη επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος.
 1. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου 
είναι να έχει πραγματοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του γυρολόγου ή 
άλλης εμπορικής δραστηριότητας.
 2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: (α) πλησίον καταστημάτων που 
διαθέτουν ομοειδή είδη και  (β) σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών 
χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Στην περίπτωση που η πώληση των προϊόντων της παρ. 
1 του άρθρου 9 του Ν. 4264/14 (όπως περιγράφονται πιο κάτω)  διενεργείται από 
παραγωγούς κατόχους άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, δεν υφίσταται το 
πληθυσμιακό όριο που αναφέρεται πιο πάνω.
 3. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη 
διάρκεια της συναλλαγής.
- Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο,  είναι το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί 
πλανόδιο εμπόριο  καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά.

                          Β.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

           Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται:
          α)  Η δραστηριότητα του μικροπωλητή, 
       - Οι στάσιμοι μικροπωλητές, με αντικείμενο την διάθεση τροφίμων – ποτών,  
κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ. 14 Α,παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-
2012) Υ.Δ στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις 
παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και 
αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  
          β) Η  παροχή πρόχειρων γευμάτων που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός 
αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) ,  που σταθμεύουν σε 
συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια  και η διάθεση  
τροφίμων  και ποτών, λιανικώς, σε διερχόμενους.
          γ) Η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται 
επί τόπου σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. 
      - Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) καθώς και οι φορητές   εγκαταστάσεις    
έψησης, πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (αρ. 14 
Α,παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012). Στις επιχειρήσεις αυτής της 



κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται τα προσφερόμενα είδη (π.χ. 
παγωτό, μαλλί της γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση των συνθηκών 
παρασκευής και προσφοράς σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας.           
          δ) Η πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και 
έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας από τους παραγωγούς, που 
κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05, σε χώρους (θέσεις), που θα καθορίζονται από τον 
οικείο Δήμο.
       - Η  ιδιότητα του παραγωγού γεωργικών ή κτηνοτροφικών ή μελισσοκομικών κ.λ.π 
προϊόντων, η ιδιότητα τους, ήτοι, πιστοποιείται αντίστοιχα και προκύπτει από το ΥΠ.Α.Α.Τ. .  
       - Η ιδιότητα  των παραγωγών οικοτεχνίας, με αντικείμενο παραδοσιακά είδη λαϊκής 
τέχνης, χειροτεχνήματα, καλλιτεχνήματα, και έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας 
τους,  προκύπτει από φορείς που είναι επιτετραμμένοι για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων 
όπως, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος(ΕΕΤΕ), ο πρώην ΕΟΜΕΧ κ.λπ.   

                                        Γ.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

       Οι άδειες άσκησης  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου διακρίνονται σε: 
       α) Άδειες, αορίστου διάρκειας ( μικροπωλητές – καντίνες – φορητές 
εγκαταστάσεις  έψησης).   
     - Από τη δημοσίευση του Ν.4403/16 (ημερ. δημοσ.07.07.2016), η έκδοση νέων 
αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, με εξαίρεση τις άδειες που δίδονται σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 29 του Ν. 4264/2014 (άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων σε 
αδειούχους υπαιθρίου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, κατά την έννοια της παραγράφου 3 
του άρθρου 25 (αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης 
κινητή καντίνα για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους 
καταναλωτές,)  και της παραγράφου 2του άρθρου 26 (για παροχή πρόχειρων γευμάτων 
στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή 
ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο 
ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης), καθώς και κάθε προς 
το σκοπό αυτόν σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια, αναστέλλεται έως τις 
30.6.2017.

       β) Άδειες, Βραχυχρόνιες μέχρι τέσσερις  μήνες, εντός θερινής περιόδου, 
για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές 
με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, σε αδειούχους υπαιθρίου εμπορίου, 
πλανόδιου εμπορίου.

       γ) Άδειες  κατάληψης δημοτικού χώρου για μονοήμερες  ή ολιγοήμερες 
εκδηλώσεις, σε αδειούχους υπαιθρίου εμπορίου, πλανόδιου εμπορίου, με 
αντικείμενο την παροχή πρόχειρων γευμάτων που παρασκευάζονται επί τόπου είτε 
εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε 
συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές 
εγκαταστάσεις έψησης, για ορισμένες ώρες και μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. 
Οι ημέρες δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον 
αριθμό των ημερών της σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται 
για ημερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την 
έναρξη της εκδήλωσης και δύο ώρες μετά τη λήξη αυτής.

       δ) Άδειες  κατάληψης δημοτικού  χώρου για τους παραγωγούς,  που 
κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05. 

            Δ. ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
       

Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, 
υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς 
χώρους Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να 
εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη 
λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη 
σχετική ειδική άδεια (παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14).



Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες 
ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και 
εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση 
των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και 
λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) 
μέτρων.
     Προκειμένου για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας σε 
ιδιωτικό χώρο, με το υπ’ αριθ. Κ1-826/22.05.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ. 
ΑΝΤ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.&ΔΙΚΤ. επισημαίνονται τα εξής:
«Ευνόητο είναι ότι, οι ιδιωτικοί χώροι ανήκουν σε πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν 
τους χώρους τους, προκειμένου σε αυτούς να λειτουργήσει υπαίθριο στάσιμο 
Εμπόριο....... Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, όποιος ενδιαφέρεται να 
παραχωρήσει τον ιδιωτικό του χώρο, προκειμένου σε αυτόν να επιτραπεί η άσκηση 
του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οφείλει να ενημερώσει τον οικείο Δήμο, ώστε εν 
συνεχεία να προσδιορισθεί, ως τέτοιος χώρος σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
διαδικασία.»
Ο Δήμος ορίζει κάθε φορά τις λεπτομέρειες για την χωροθέτηση του υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο δηλ. τη διαδικασία και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την παραχώρηση του χώρου από ιδιώτη. Σε κάθε περίπτωση ο 
Δήμος θα πρέπει να εξετάσει αν ο παραχωρηθείς χώρος πληροί τις προϋποθέσεις 
που θέτει ο Ν.4264/14 για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου.
Για την παραχώρηση ιδιωτικού χώρου πρέπει να γίνει με
α) μια αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, η οποία θα συνοδεύεται 
από 
β) σχεδιάγραμμα στο οποίο θα διαφαίνεται ο παραχωρούμενος χώρος και 
γ) τίτλο ιδιοκτησίας του παραχωρούμενου χώρου. 
    Επίσης στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης 
είναι ενήμερος ότι σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 
για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου είναι περισσότεροι του ενός, 
ο χώρος θα δοθεί με κλήρωση (αυτό ορίζει η νομοθεσία δηλ. εκμίσθωση του χώρου 
από ιδιώτη στον κληρωθέντα σε συγκεκριμένη ιδιωτική θέση) και ότι συμφωνούν.
                   Ε. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 

Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται, και η πώληση των κάτωθι 
προϊόντων: (α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, (β) 
άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική 
επεξεργασία «καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών 
(φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου), υπό τις προϋποθέσεις 
που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α 185), όπως ισχύει, και οι υπουργικές αποφάσεις που 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του.» (γ) ελιές,(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει 
παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 
αμπελοοινική νομοθεσία, (ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 
323902/18.09.2009 (Β`2026)(στ) μέλι τυποποιημένο,(ζ) ξηροί καρποί, (η) 
οπωροκηπευτικά,(θ) όσπρια, (ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες 
ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (ια) 
μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως 
μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, 
παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα 
θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, (ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα, (ιδ) 
τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν 
σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
(ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώληση τους τηρούνται οι 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, 
και(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες 
μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την 
εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, υπό τους κάτωθι όρους :  Τα διατιθέμενα από τους 



πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και 
ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης 
Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. 

          Ειδικότερα, για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 
257543/ 31.7.2003 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1148/2001 της 
Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που 
εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β` 1122). 

           Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και 
ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να 
διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή 
ρυμουλκούμενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 
15523/2006 (Β` 1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές 
τροφίμων σε λαϊκές αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 
(ΕΦΕΤ)( άρθρο 17 Ν. 4264/14).

    Μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στον Υπουργό Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται με απόφασή του τα είδη που πωλούν οι 
τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(παρ.7 άρθρο 26 Ν.4264/14). Κατ' 
εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας 633/05.01.2015 (ΦΕΚ 16/12.01.2015 τεύχος Β’), σύμφωνα με 
την οποία καθορίστηκαν  τα είδη  που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου, ως εξής:                                                 
α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), υλικά 
περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης,β) είδη ένδυσης, 
νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα 
είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες,γ) χαρτί ατομικής ή 
οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου, 
μη εδώδιμα, ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και 
καλαμπόκια ψημένα. 

   ΣΤ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ– ΧΟΡΗΓΗΣΗ - 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ       

     Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου  εμπορίου, 
αορίστου διάρκειας,  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 από το Δ.Σ., 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.                                                                       



Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

      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 
και ανήκει σε μία από τις πάνω κατηγορίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει 
στην αρμόδια Υπηρεσία: 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, (προκειμένου για καντίνες για τη χορήγηση της 
βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην οποία 
αναφέρονται η Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός 
πλαισίου, κ.λ.π), το Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας - διάγραμμα ροής 
εις τριπλούν, τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί 
να προσφέρει, ο τρόπος υδροδότησης (δεξαμενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση 
δικτύου. Κ.λ.π.), ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαμενή ακαθάρτων, περιγραφή 
της, ή σύνδεση δικτύου, κ.λ.π.), ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με 
δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.), που και πως δραστηριοποιείται. δ) δύο (2) πρόσφατες 
φωτογραφίες του.
Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας 
οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα 
που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης 
δραστηριότητας και ε) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – 
ποτών.

                             Ζ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

   Οι Βραχυχρόνιες άδειες  μέχρι τέσσερις  μήνες, εντός θερινής περιόδου, σε  
αδειούχους υπαιθρίου εμπορίου, πλανόδιου εμπορίου,  ή   Βραχυχρόνιες για  
μονοήμερες  ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις άδειες κατάληψης δημοτικού χώρου σε 
αδειούχους υπαιθρίου εμπορίου, πλανόδιου εμπορίου , καθώς και οι άδειες 
κατάληψης δημοτικού χώρου σε αδειούχους παραγωγούς του Π.Δ. 254/05, 
χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία 
της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

                             Η. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

              Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και 
αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο ( παρ. 4 
άρθρο 22 Ν. 4264/14 ).

     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.
     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.



    Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα έκδοσης της άδειας ο οποίος και εκδίδει 
την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης.
   Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για 
την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας.
     Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε 
θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει 
χορηγήσει την άδεια (άρθρο 27 του Ν.4264/14).

     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. Η απαγόρευση αυτή δεν 
ισχύει για τις κινητές καντίνες.

                    Θ. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ-  ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

- Ανάκληση - Έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης.                                            

Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. 

     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 ή έγγραφο διακανονισμού των οφειλών του. β) 
Ασφαλιστική ενημερότητα. γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 
     Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της, ο αδειούχος οφείλει να το 
δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. 
    Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη . Η άδεια άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει, 
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, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.γ) Στην περίπτωση της με 
οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης της άδειας, εκτός από τη νόμιμη αναπλήρωση.  δ) 
Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο 
αδειούχο, εντός τριών (3) ετών, η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια.

 - Όργανα Ελέγχου

     Έλεγχος είναι κάθε έρευνα που πραγματοποιούν οι εντεταλμένοι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με αντικείμενο τη διαπίστωση 
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. 
     Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη 
σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 

- Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4264/14 και 
των κατ' εξουσιοδότησής τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι: (α) Τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και 
Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ),( β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (γ) οι 
υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των 
Περιφερειών,(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,στ) οι υπηρεσίες και 
τα όργανα του Ενιαίο---υ Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, (ζ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των 
δήμων, (η) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας 



τους, (θ) η Ελληνική Αστυνομία, (ι) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.

- Κυρώσεις 

     Οι κυρώσεις ( ποινικές – διοικητικές ),  για παραβάσεις του υπαιθρίου εμπορίου, 
είναι αυτές που ορίζονται στα άρθρα 31 & 32 του Ν. 4264/14, όπως ισχύει. 

- Διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων

     Η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων, 
είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 33 του Ν. 4264/14 όπως ισχύει & στην αριθμ. Α2 
797/14 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 

                      Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ – ΘΕΣΕΩΝ  

        Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις 
που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του 
συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, 
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην 
επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το 
δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών 
κανονιστικών αποφάσεων               ( παρ.1γ του άρθρου 83  ή την παρ.2 του άρθρου 
84 του Ν.3852/2010).

        Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 49/29-12-10, εγκύκλιο του 
Υ.Ε.Α. & Η.Δ. , το Δ.Σ. αν δεχτεί την πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας, δεν 
μπορεί να την τροποποιήσει εκδίδοντας πράξη διαφορετική από την 
πρόταση, επομένως θεωρούμε ότι η πρόταση θα πρέπει να διαμορφωθεί σε 
συνεργασία με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τον Κο.  Πρόεδρο του Δ.Σ. και 
τον Κο. Δήμαρχο.
        Επίσης σα γνωρίζουμε ότι έως σήμερα δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία 
μας  για παραχώρηση  ιδιωτικού χώρου, προκειμένου σε αυτόν να επιτραπεί η 
άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ώστε εν συνεχεία να 
προσδιορισθεί, ως τέτοιος χώρος σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
διαδικασία.

              Αναφορικά   με   τον   καθορισμό   τέλους   κατάληψης   κοινοχρήστου   
χώρου  για  την  άσκηση 
      υπαίθριων    δραστηριοτήτων καθώς και τον τρόπο είσπραξης αυτού, σας 
υπενθυμίζουμε ότι κατά το  
      έτος 2016   και για   την ίδια διαδικασία είχατε αποφασίσει ότι  επαφίεστε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο να 
      αποφασίσει σχετικά.

      Δεδομένης της αναστολής έως τις 30.6.2017, καθώς και κάθε προς το 
σκοπό αυτόν σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια, για έκδοση νέων αδειών 
άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, 

        Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης - πρότασης, περί:
 
  Α. Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
σε δημοτικούς χώρους  &  αδειών κατάληψης δημοτικού χώρου, ως  κάτωθι: 

 1.  Άδειες αορίστου διάρκειας  ( εξαιρουμένων των Αυτοκινούμενων ή 
ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες), 
      Μικροπωλητή



2.  Βραχυχρόνιες άδειες (μέχρι τέσσερις  μήνες, εντός θερινής περιόδου ),  σε 
κατόχους αδειών άσκησης     
     υπαιθρίου  εμπορίου, στις πιο κάτω κατηγορίες: 
     2α. Μικροπωλητή
     2β. Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
     2γ. Φορητών εγκαταστάσεων έψησης 
 3. Βραχυχρόνιες άδειες κατάληψης δημοτικού χώρου  (για  μονοήμερες  ή 
ολιγοήμερες εκδηλώσεις),  σε  κατόχους αδειών άσκησης υπαιθρίου Εμπορίου,  
στις πιο κάτω κατηγορίες:
     3α. Μικροπωλητή
     3β. Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
     3γ. Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
 4. Ετήσιας διάρκειας άδειες κατάληψης δημοτικού χώρου, για τους παραγωγούς 
που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05.

Β) Προσδιορισμό ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των 
υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.  

Γ)  Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους,

Δ)  Καθορισμού  αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου πλανόδιου  
εμπορίου ( εξαιρουμένων των Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων 
οχημάτων (καντίνες),

Ε) Καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου 
τέλους ανά άδεια και θέση.

  
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έλαβε υπόψη του την σχετική 
εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  μεταξύ 
των μελών του,                                               

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ

 καθορίζει και  προτείνει για την Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων των 
αριθμό αδειών υπαιθρίου   εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν, 
σύμφωνα με τον Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118  Α’), ανά κατηγορία επαγγελμάτων, 
και προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων καθώς καθορισμού  
ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και 
θέση ως εξής :

Α) 1. Προτείνει τον καθορισμό δύο (2) αδειών, Βραχυχρόνιων  
μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου, για κατόχους 
αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου ως μικροπωλητές. 
     2. Προτείνει τον καθορισμό μίας (1) άδειας κατάληψης 
δημοτικού χώρου για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια   
του   Π.Δ. 254/05.    

Β) 1. Προσδιορίζει ισάριθμες συγκεκριμένες θέσεις, για την 
άσκηση των πιο πάνω υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων                           
( Βραχυχρόνιων  μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου, 
για κατόχους αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, για 
μικροπωλητές ) , ως κάτωθι: 
-   Μία (1) θέση  μπροστά από την πλατεία   «ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό   
      Σαρωνικού , στον κοινόχρηστο χώρο.



     -  Μία (1) θέση  μπροστά από την πλατεία Εθνικής  Αντίστασης στην 
οδό  Σαρωνικού , στον κοινόχρηστο χώρο.

2. Προσδιορίζει ισάριθμη συγκεκριμένη θέση  για την άσκηση  
υπαιθρίου εμπορίου, για παραγωγούς που κατέχουν άδεια   
του   Π.Δ. 254/05, ως κάτωθι:
-  Μια (1) θέση στην οδό Σαρωνικού αριθμός 22.

Γ) Το Τοπικό Συμβούλιο  προτείνει μηδενικό αριθμό αδειών  για 
την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών 
δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς χώρους. 

Δ) Το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει μηδενικό αριθμό αδειών  για 
την άσκηση   υπαίθριων  πλανόδιων  εμπορικών 
δραστηριοτήτων.

Ε) Ο καθορισμός του ύψους τέλους κατάληψης Δημοτικού 
Χώρου    για την άσκηση  Υπαίθριων Στάσιμων Δραστηριοτήτων 
θα καθοριστεί     με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Για αυτό το θέμα συντάχθηκε  αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. αριθμό 
5/12/21-03-2017 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη 
Συνεδρίαση.

 

                  Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη

                                       Ακριβές Απόσπασμα
                                   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                                     της Δημοτικής Κοινότητας    

                     ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ 


