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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την χορήγηση σαράντα (40) συνολικά θέσεων Πλανόδιου Υπαίθριου Εµπορίου που θα διατεθούν το
2015 για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 130//2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου», έτσι όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε την υπ. αριθ. 49947/2015 (ΦΕΚ
1666/Β/10-08-2015) Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» όπως ισχύει .
4. Τις διατάξεις του Ν..4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το υπ’ αριθµ. Κ1-1936/2015 έγγραφο της Γ.Γ. Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί
διευκρινήσεων για τη λειτουργία του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιµου εµπορίου και των
λαϊκών αγορών
6. Τις ισχύουσες αποφάσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και αφορούν την
παραπάνω νοµοθεσία.
7. Το υπ. αριθ. 3067/05-12-2014 έγγραφο του ∆ήµου Αµοργού µε την συνηµµένη σε αυτό 146/2014
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αµοργού «Γνωµοδότηση για άδειες υπαίθριου
στάσιµου και πλανόδιου εµπορίου που θα χορηγηθούν κατά το 2015».

ΑΔΑ: 7ΦΩΞ7ΛΞ-Π4Α

8. Το υπ. αριθ. 7096/21-11-104 έγγραφο του ∆ήµου Μήλου µε την συνηµµένη σε αυτό 191/2014
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μήλου.
9. Το υπ. αριθ. 13090/12-12-2014 έγγραφο του ∆ήµου Τήνου µε την συνηµµένη σε αυτό 226/2014
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Τήνου «Καθορισµός ανώτατου αριθµού αδειών για
την άσκηση υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου και πλανόδιου)».
10. Το υπ. αριθ. 13498/22-01-2015 έγγραφο του ∆ήµου Θήρας µε τη συνηµµένη σε αυτό Απόφαση
519/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θήρας «Καθορισµός Ανώτατου Αριθµού Αδειών
ανά Κατηγορία Επαγγέλµατος Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου για το έτος 2015».
11. Την υπ. αριθ. 386/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σύρου Ερµούπολης «
Άδειες υπαίθριου στάσιµου και πλανόδιου εµπορίου».
12. Την υπ’ αριθ. 450/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου «Χορήγηση
αδειών υπαίθριου πλανοδίου εµπορίου».
13. Την υπ’ αριθ. 91/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τήλου «Καθορισµός
αδειών άσκησης πλανόδιου εµπορίου»
14. Την υπ’ αριθµ 293/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πάρου «Αριθµός
αδειών Υπαίθριου Εµπορίου» µε διαβιβαστικό υπ ’ αριθµ.16925/28-11-2014.
15. Την υπ. αριθ. οικ. 5878/15-12-2015 (Α∆Α: ΩΦΛΘ7ΛΞ-46Ε) Απόφαση (ορθή επανάληψη) του
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου µε θέµα «Καθορισµός αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εµπορίου και καταβαλλόµενου τέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» µε την
οποία καθορίστηκαν το απαιτούµενο παράβολο και συνολικά σαράντα (40) θέσεις υπαίθριου
πλανόδιου εµπορίου, ύστερα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις των οικείων ∆ήµων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τις εισηγήσεις των Τµηµάτων Εµπορίου των ∆ιευθύνσεων
Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διαδικασία χορήγησης (κατόπιν προσκόµισης και ελέγχου

της Αίτησης – Υπεύθυνης

∆ήλωσης και των προβλεπόµενων δικαιολογητικών από υποψηφίους που τηρούν τις
προϋποθέσεις συµµετοχής στην διαδικασία επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23 του
Ν.4264/2015) σαράντα (40) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου των κατηγοριών που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Α∆ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Για την Π.Ε. Κυκλάδων :
•

Επτά (7) άδειες για την πώληση οπωροκηπευτικών προϊόντων.
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•

Μια (1) άδεια κινητής καντίνας.

•

∆έκα (10) άδειες για την πώληση νωπών αλιευµάτων.

•

Τέσσερις (4) άδειες για την πώληση ζαχαρωδών προϊόντων (παγωτά, µαλλί της γριάς, ποπκορν).

•

Μία (1) άδεια για την πώληση ανθοκοµικών προϊόντων

Για την Π.Ε. ∆ωδεκανήσου :
•

∆ώδεκα (12) άδειες για την πώληση οπωροκηπευτικών προϊόντων

•

∆υο (2) άδειες κινητής καντίνας

•

Τρεις (3) άδειες για την πώληση νωπών αλιευµάτων

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου δικαιούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014, όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν
κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού
επαγγέλµατος.
Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα
που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
•

Μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις
εκατό (50%) και σε τυφλούς

•

Μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τέκνα αυτών, καθώς και σε
γονείς µε τρία τέκνα

•

Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν.
1370/1944 (Α΄ 82)

•

Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανηλίκων 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.

•

Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς
παλιννοστούντες.

•

Μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%), σε Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα
δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

•

Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε άτοµα εξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και
άτοµα υπό απεξάρτηση.

Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος από τον
αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ -ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου, οφείλουν να
υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από τους αιτούντες πρόσωπο
ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4264/2014 «Άσκηση
εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», ΜΙΑ Αίτηση –Υπεύθυνη
∆ήλωση σύµφωνη µε το άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999. Σε περίπτωση µη
αυτοπρόσωπης κατάθεσης, η Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση υποχρεωτικά φέρει θεώρηση για το
γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή
Η Αίτηση Υπεύθυνη ∆ήλωση κατατίθεται προς:
α) το Τµήµα Εµπορίου Κυκλάδων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Αντωνίου Μάτεση Ερµούπολη Σύρος ΤΚ 84100 – Τηλ
για διευκρινήσεις και πληροφορίες 22810 88742 και 22810 82561) ή
β) το Τµήµα Εµπορίου ∆ωδεκανήσου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Γ. Μαύρου 2 - Τ.Κ. 85100 Ρόδος – Τηλ
για διευκρινήσεις και πληροφορίες 22413-64746 και 22413-64749)
και ο αιτών δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών, άλλη διοικητική άδεια
άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος και ότι επιθυµεί να αποκτήσει άδεια υπαίθριου Πλανόδιου
Εµπορίου του Ν.4264/2014
Στην περίπτωση αποστολής της Αίτησης – Υπεύθυνης ∆ήλωσης ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο
της, κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόµενου.
Οι Αιτήσεις-Υπεύθυνες ∆ηλώσεις γίνονται δεκτές από την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας στην
∆ιαύγεια και για τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες (30) ηµέρες, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από µιας Αίτησης – Υπεύθυνης ∆ήλωσης από το ίδιο
πρόσωπο, τον/την σύζυγο του ή τα τέκνα αυτών, απορρίπτονται όλες οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες
∆ηλώσεις των προσώπων αυτών.
Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Στην ίδια Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να αναφέρεται το είδος της άδειας

υπαίθριου

πλανοδίου εµπορίου που επιθυµεί ο αιτών να αποκτήσει .
Το είδος της άδειας

πρέπει να ανήκει αποκλειστικά σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες,

σύµφωνα και µε την υπ. αριθ. οικ. 5878/15-12-2015 (Α∆Α: ΩΦΛΘ7ΛΞ-46Ε) Απόφαση (ορθή
επανάληψη) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου µε θέµα «Καθορισµός αριθµού αδειών άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και καταβαλλόµενου τέλους της

Περιφέρειας Νοτίου
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Αιγαίου» µε την οποία καθορίστηκαν συνολικά σαράντα (40) θέσεις πλανόδιου εµπορίου, ύστερα
από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις των οικείων ∆ήµων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τις
εισηγήσεις των Τµηµάτων Εµπορίου των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Α∆ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Για την Π.Ε. Κυκλάδων :
•

Επτά (7) άδειες για την πώληση οπωροκηπευτικών προϊόντων.

•

Μια (1) άδεια κινητής καντίνας.

•

∆έκα (10) άδειες για την πώληση νωπών αλιευµάτων.

•

Τέσσερις (4) άδειες για την πώληση ζαχαρωδών προϊόντων (παγωτά, µαλλί της γριάς, ποπκορν).

•

Μία (1) άδεια για την πώληση ανθοκοµικών προϊόντων

Για την Π.Ε. ∆ωδεκανήσου :
•

∆ώδεκα (12) άδειες για την πώληση οπωροκηπευτικών προϊόντων

•

∆υο (2) άδειες κινητής καντίνας

•

Τρεις (3) άδειες για την πώληση νωπών αλιευµάτων

Ταυτόχρονα ο κάθε ενδιαφερόµενος αν ανήκει σε µία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του
άρθρου 22 του Ν.4264/2014 θα προσκοµίζει, ανά περίπτωση:
•

Πιστοποιητικό:

-

Αναπηρίας 50% ή τυφλότητας (Γνωµάτευση Αναπηρίας – Εκδίδεται από τα ΚΕΠΑ)

-

Πολύτεκνων ή Τρίτεκνων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

-

Ανάπηρων και θυµάτων ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44 (Α` 82)

-

Γονέων ανηλίκων τέκνων µε αναπηρία (Γνωµάτευση Αναπηρίας τέκνου – Εκδίδεται από τα
ΚΕΠΑ)

-

Γονέων που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική
παράλυση βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης (Γνωµάτευση
Αναπηρίας τέκνου – Εκδίδεται από τα ΚΕΠΑ)

-

Οµογενών Βορειοηπειρωτών και Οµογενών Παλιννοστούντων (Αντίγραφο Ειδικού ∆ελτίου
Ταυτότητας Οµογενούς, µε βεβαίωση γνησιότητας από την αρχή έκδοσης του)

-

Ελλήνων Pοµά (Βεβαίωση εγγραφής στο δηµοτολόγιο οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης της
χώρας)

-

Απεξαρτηµένων ατόµων και άτοµα υπό απεξάρτηση (Βεβαίωση εγκεκριµένου κέντρου
απεξάρτησης ότι παρακολούθησε κανονικά το πρόγραµµα και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο
απεξάρτησης ή ότι παρακολουθεί σχετικό πρόγραµµα)
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Επίσης κατατίθενται, µαζί µε τα παραπάνω, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
•

Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕ∆ ή Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆ (σε ισχύ).

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόµενου ότι δεν είναι
συνταξιούχος γήρατος από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και των προβλεπόµενων δικαιολογητικών

θα

πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος των κατατεθειµένων αιτήσεων και δικαιολογητικών από την αρµόδια
Υπηρεσία.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου θα υποβληθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες προς έγκριση
χορήγησης των αδειών µέσω του Περιφερειακού Συµβουλίου .
Η απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για τη χορήγηση των αδειών, θα αναρτηθεί στην
∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Επίσης θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Τµηµάτων Εµπορίου και Τµηµάτων
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και στα κτίρια των Τµηµάτων ∆ιοίκησης των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων ενώ θα σταλεί για δηµοσίευση (µε ευθύνη των ∆ήµων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ) στις Ιστοσελίδες των αντίστοιχων ∆ήµων και στην Ιστοσελίδα
των Επιµελητηρίου Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου (µε ευθύνη των Επιµελητηρίων) και θα σταλεί
στους δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι στην συνέχεια προκειµένου να παραλάβουν την άδεια τους θα πρέπει να
προσκοµίσουν:
α) στο Τµήµα Εµπορίου Κυκλάδων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Αντωνίου Μάτεση Ερµούπολη Σύρος ΤΚ 84100 –
Τηλ για διευκρινήσεις και πληροφορίες 22810 88742 και 22810 82561) ή
β) στο Τµήµα Εµπορίου ∆ωδεκανήσου

της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου

της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Γ. Μαύρου 2 - Τ.Κ. 85132 Ρόδος –
Τηλ για διευκρινήσεις και πληροφορίες 22413-64746και 22413-64749 ) επιπλέον τα κάτωθι
δικαιολογητικά τα οποία κατά περίπτωση είναι:

•

Βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης
έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α` 47) και 1642/1986
(Α` 125),. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου
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είναι να έχει πραγµατοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύµατος του γυρολόγου ή άλλης
εµπορικής δραστηριότητας
•

Πιστοποιητικό αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για έγγραφή σε αυτόν (και του Αναπληρωτή σε
περίπτωση που υπάρχει)

•

Βεβαίωση αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιούχος τηρεί
τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίµων και ποτών (και του Αναπληρωτή σε περίπτωση που υπάρχει)

•

∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. (και του Αναπληρωτή σε περίπτωση που υπάρχει)

•

Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελµατικού – αγροτικού οχήµατος

•

Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης. (και του Αναπληρωτή σε περίπτωση που υπάρχει)

•

Σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ικαιούχου προσκοµίζεται Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, µε τα πλήρη στοιχεία του Αναπληρωτή και την σχέση του µε το ∆ικαιούχο της
Άδειας. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων (εξ αίµατος µέχρι
και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού και από τον/την σύζυγο),
επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του από δηλωµένο υπάλληλο .

•

Πρωτότυπο

του

Αποδεικτικού

Πληρωµής

ποσού

διακοσίων

πενήντα

(250)

ευρώ

στον λογαριασµό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Βελτίωση Υπηρεσιών Εµπορίου»
µε αριθµό GR33 0172 7100 0057 1005 2440 713 της Τράπεζας Πειραιώς.

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

•

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 εµποροπανηγύρεις και
λοιπές υπαίθριες οργανωµένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

•

∆εν 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.

•

Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επιτρέπεται να παραµένει στάσιµος µόνο κατά τη
διάρκεια της συναλλαγής.

•

Στην περίπτωση που αποµείνουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ
αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι
άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος. Αν ο αριθµός
των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος από τον
αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις. Η κλήρωση διενεργείται
δηµόσια µια φορά κάθε χρόνο.
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•

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του οικείου
Περιφερειακού Συµβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης
υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί µία άδεια για κάθε
φυσικό πρόσωπο

•

Για τυχόν αναπλήρωση του δικαιούχου εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν.4264/2014

•

Η διάρκεια της κάθε άδειας είναι αόριστη και 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.

-

β) Ασφαλιστική ενηµερότητα.

-

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπο
του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

•

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
22 του Ν.4264/2014, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της
παραγράφου 1 του άρθρου 31 Ν.4264/2014.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

•

Η Προκήρυξη θα δηµοσιευτεί στην ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου .

•

Επίσης θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Τµηµάτων Εµπορίου και Τµηµάτων
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και στα κτίρια των Τµηµάτων ∆ιοίκησης
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, ενώ θα σταλεί για δηµοσίευση (µε ευθύνη των
∆ήµων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ) στις Ιστοσελίδες των αντίστοιχων ∆ήµων και στην
Ιστοσελίδα των Επιµελητηρίου Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου (µε ευθύνη των Επιµελητηρίων)

•

Η Προκήρυξη τέλος θα διατίθεται σε έντυπη µορφή:
α) στο Τµήµα Εµπορίου Κυκλάδων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου (∆ιεύθυνση: Αντωνίου Μάτεση-Ερµούπολη Σύρος ΤΚ 84100 – Τηλ

για

διευκρινήσεις και πληροφορίες 22810 88742 και 22810 82561)
β) στο Τµήµα Εµπορίου ∆ωδεκανήσου

της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου

της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (∆ιεύθυνση: Γ. Μαύρου 2 - Τ.Κ. 85132 Ρόδος – Τηλ

για

διευκρινήσεις και πληροφορίες 22413-64746 και 22413-64749 ).
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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνηµµένο: Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης ∆ήλωσης, όπως στο παράρτηµα 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος : « Αίτηση αποδοχής δικαιολογητικών για συµµετοχή στην
Προκήρυξη…………………. ………για απόκτηση άδειας Υπαίθριου Πλανοδίου Εµπορίου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ».

Προς(1):

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Α)Τµήµα Εµπορίου Κυκλάδων της
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της
Περιφέρειας
Νοτίου
Αιγαίου
(Ταχυδροµική
∆ιεύθυνση:
Αντωνίου
Μάτεση Ερµούπολη Σύρος ΤΚ 84100
ή
β) Τµήµα Εµπορίου ∆ωδεκανήσου της
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου της
Περιφέρειας
Νοτίου
Αιγαίου
(Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Γ. Μαύρου 2 Τ.Κ. 85132 Ρόδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ:

Ηµεροµηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Fax:

ΤΚ:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόµιση εξουσιοδότησης µε
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

επικύρωση

ΟΝΟΜΑ:

του

γνήσιου

της

από

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

υπογραφής

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

δηµόσια

υπηρεσία

ή
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Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(4)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

ότι δεν κατέχω ο ίδιος , ο/η σύζυγος , ή τα τέκνα µας (διαγράφεται ή µη αναλόγως ) άλλη
διοικητική άδεια άσκησης βιο!οριστικού ε!αγγέλµατος και ε!ιθυµώ να α!οκτήσω άδεια
υ!αίθριου Πλανόδιου Εµ!ορίου του Ν.4264/2014 δυνάµει της υ!’ αριθµ
………………………….. Προκήρυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για: (βλ επόµενη σελίδα)

…….……………..2015
(Υπογραφή)

Σε
!ερί!τωση
µη
αυτο!ρόσω!ης
κατάθεσης, η Αίτηση -Υ!εύθυνη δήλωση
να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της
υ!ογραφής α!ό αρµόδια αρχή

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος)
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σηµείο του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης
και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της
υπόθεσής µου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

Πιστοποιητικό:
Α) Αναπηρίας 50% ή τυφλότητας
(Γνωµάτευση
Αναπηρίας – Εκδίδεται από τα ΚΕΠΑ)
Β) Πολύτεκνων ή Τρίτεκνων (πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης)
Γ) Ανάπηρων και θυµάτων του Ν. 1370/44
∆) Γονέων ανηλίκων τέκνων µε αναπηρία (Γνωµάτευση
Αναπηρίας τέκνου – Εκδίδεται από τα ΚΕΠΑ)
Ε) Γονέων που προστατεύουν άτοµα µε νοητική
αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική
παράλυση βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και
πολλαπλές
ανάγκες
εξάρτησης
(Γνωµάτευση
Αναπηρίας τέκνου – Εκδίδεται από τα ΚΕΠΑ)
Στ) Οµογενών Βορειοηπειρωτών και οµογενών
παλιννοστούντων (Αντίγραφο Ειδικού ∆ελτίου
Ταυτότητας Οµογενούς, µε βεβαίωση γνησιότητας από
την αρχή έκδοσης του)
Ζ) Ελλήνων Pοµά (Βεβαίωση εγγραφής στο
δηµοτολόγιο οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης της
1.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
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χώρας )
Η) Απεξαρτηµένων ατόµων και άτοµα υπό απεξάρτηση
(Βεβαίωση εγκεκριµένου κέντρου απεξάρτησης ότι
παρακολούθησε κανονικά το πρόγραφα και έχει
ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης ή ότι
παρακολουθεί σχετικό πρόγραµµα)
Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕ∆ ή Κάρτα ανεργίας
του Ο.Α.Ε.∆ (σε ισχύ).
2.

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του ενδιαφερόµενου ότι δεν είναι
συνταξιούχος γήρατος από οποιονδήποτε ασφαλιστικό
φορέα
4. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση:………………………………………………………………………
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
4. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό:…………………………………………………………...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ : Προσκόµιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών υποψηφίων για έλεγχο - Έλεγχος από τις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας – Επιλογή των ∆ικαιούχων και έκδοση Απόφασης µέσω Περιφερειακού
Συµβουλίου- Προσκόµιση δικαιολογητικών τελικών δικαιούχων
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ : Ανάλογος της διαδικασίας και της προσκόµισης
των δικαιολογητικών από τους επιλεγόµενους δικαιούχους.
ΚΟΣΤΟΣ : Απαιτείται το γραµµάτιο είσπραξης 250 € (∆ιακοσίων πενήντα ευρώ) στον
λογαριασµό GR33 0172 7100 0057 1005 2440 713 της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο
κατατίθεται πρωτότυπο, από τους τελικούς δικαιούχους των αδειών
µαζί µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπεται να κατατεθούν µετά την επιλογή τους από την σχετική
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Συνέχεια από προηγούµενη σελίδα

Α) Για Πώληση οπωροκηπευτικών προϊόντων)
Β) Για Κινητή καντίνα
Γ) Για Πώληση νωπών αλιευµάτων
∆) Για Πώληση ζαχαρωδών προϊόντων (παγωτά, µαλλί της γριάς, ποπ-κορν)
Ε) Για Πώληση ανθοκοµικών προϊόντων.
(επιλέγεται αναλόγως και σηµειώνεται στα παραπάνω κουτάκια η προτίµηση –
επιτρέπεται η δήλωση µιας µόνο κατηγορίας άδειας)

…….……………..201…
(Υπογραφή)

Σε !ερί!τωση µη αυτο!ρόσω!ης κατάθεσης, η
Αίτηση -Υ!εύθυνη δήλωση να φέρει θεώρηση
για το γνήσιο της υ!ογραφής α!ό αρµόδια
αρχή

