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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Για υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών Υπαίθριου  

Στάσιµου Εµπορίου, για το έτος 2015. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

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.Την µε Αριθ.: 66087/12483/21-11-2011 (ΦΕΚ 2732/ Β’ /21-11-2011) Απόφαση της 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
«Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας, ∆ήµου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας»  
3. Την αριθ. πρωτ. οικ.: 11999/03-09-2014 (Αρ. Απόφασης: 166/2014) Απόφαση 
∆ηµάρχου Στυλίδας µε θέµα «Ορισµός Αντιδηµάρχων ∆ήµου Στυλίδας» 
4.Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εµπορικών 
δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.    
5.Την υπ’ αριθ.: 111/2014 (Αρ. Πρακτικού: 12/2014) (Α∆Α: 7Θ∆4Ω1Ζ-9ΩΟ) 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Στυλίδας περί «Χορήγησης αριθµού αδειών 
υπαίθριου πλανόδιου και στάσιµου εµπορίου και αντίστοιχων θέσεων, του ∆ήµου 
Στυλίδας για το έτος 2015».  
6.Τις υπ’ αριθ. πρωτ.: Φ.40.Γ/6676/02-12-2014 (Α∆Α: Ω9967ΛΗ-ΦΡΒ) και 
Φ.40.Γ/3050/30-06-2015 (Α∆Α: ΒΧΗΙ7ΛΗ-ΞΗΑ) Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας περί «Καθορισµού αριθµού αδειών υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου, καθώς και του ύψος και του τρόπου είσπραξης του 
καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση, για το ∆ήµο Στυλίδας». 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Τη χορήγηση οκτώ (08) συνολικά θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το 
έτος 2015 στο ∆ήµο Στυλίδας. Αναλυτικά η κατανοµή των θέσεων είναι η εξής: 
 
 
 
 
Α) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 



 
- Μία (1) θέση για πώληση οπωροκηπευτικών α) επί της οδού «Λαµίας», στο ύψος 
της «Περικλέους Θεοδώρου (τέως περίπτερο Φλέγγα)». 
- Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιών – κάστανων στο νότιο τµήµα της κεντρικής 
πλατείας Στυλίδας.  
- ∆ύο (2) θέσεις στο βόρειο τµήµα της κεντρικής πλατείας Στυλίδας: µία (1) θέση για 
πώληση οπωροκηπευτικών και µία (1) θέση για πώληση κάστανων – καλαµποκιών.  
 
Β) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ 
 
- Μία (1) θέση στην ανάπλαση «τρίγωνο», κάτω από την εκκλησία του Αγίου 
Γρηγορίου, στην παραλία Ραχών 
- Μία (1) θέση, στην πλατεία «Χρισοστόµου Φλώρου» (παιδική χαρά), στις Ράχες 
(χωριό). 
 
Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 
 
- Μία (1) θέση, στον κεντρικό δρόµο της Τοπικής Κοινότητας Πελασγίας, έµπροσθεν 
από την οικία της κας Μαυροδήµου  
- Μία (1) θέση σε ∆ηµοτικό χώρο – Πάρκο απέναντι από την κεντρική πλατεία της 
Αγίας Αικατερίνης.      
 
 Το τέλος και η καταβολή του τέλους ανά θέση και δραστηριότητα καθορίζεται στην 
αριθ. 111/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

∆ικαιούχοι Άσκησης ∆ραστηριότητας Πωλητή Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου. 

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου 
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 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. 

Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται µε κλήρωση 
µεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον 
καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε 
κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 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 και διενεργείται κλήρωση µόνο για τη 
συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια 
µία φορά κάθε χρόνο. 

 Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά. 

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει µέσα 
στην προθεσµία που καθορίζεται από την παρούσα προκήρυξη στην αρµόδια αρχή 
∆ήµος Στυλίδας (Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης), τα κάτωθι: 

1. 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.  

• ∆εν είναι συνταξιούχος 

2. Αίτηση προς το Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης στην 
οποία να αναφέρεται το είδος των προϊόντων που επιθυµεί να πωλήσει 

3. Πιστοποιητικό Ανεργίας 
4. Πιστοποιητικό : 

• Αναπηρίας τουλάχιστον 50% ή τυφλών 
• Πολυτέκνων ή Τριτέκνων 
• Ανάπηρων και θυµάτων ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄ 82) 
• Γονέων ανηλίκων τέκνων µε αναπηρία 
• Οµογενών Βορειοηπειρωτών και οµογενών παλινοστούντων 
• Εγγραφής στα δηµοτολόγια Ελλήνων Ροµά 
• Απεξαρτηµένων ατόµων 

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας 

 Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και την προϋπόθεση έγκρισης της 
αδείας, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να προσκοµίσουν 
τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω: 



1. Βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί 
υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύµατος (Ν. 4045/1960(Α΄47) & 
Ν. 1642/1986(Α΄125). 

2. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν 
3. Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία να 

προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 
υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων –ποτών 

4. ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 

Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει (µε την προσκόµιση φωτοαντιγράφου) επίσης, την 
άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόµενου ή του 
προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας 
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων – ποτών. 

 

Αιτήσεις –∆ιαδικασία –Χρόνος Υποβολής 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Στυλίδας 
(Ταχυδροµική ∆/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερµοπυλών, 35300 - Στυλίδα) και 
κατατίθενται από τους ενδιαφερόµενους αυτοπρόσωπος ή από εξουσιοδοτηµένο 
από αυτούς άτοµο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη 
από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 23.07.2015 µέχρι και 06.08.2015 κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των 
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόµενου. 

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά. 

Αντικατάσταση, συµπλήρωση ή διόρθωση του φακέλου της αίτησης επιτρέπεται 
µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, ήτοι µέχρι και 06.08.2015. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προκήρυξη  οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, 
διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερµοπυλών, Τηλ.:(22383)50112, τις εργάσιµες 
µέρες και ώρες. 

 ∆ηµοσίευση Προκήρυξης. 

Η παρούσα Aνακοίνωση θα δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα, θα 
αναρτηθεί στον ιστότοπο του ∆ήµου Στυλίδας, θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων των ∆.Ε. του  ∆ήµου Στυλίδας, ενώ θα διατίθεται από το Αυτοτελές 
Τµήµα  Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Στυλίδας  (Ελ. Βενιζέλου & 
Θερµοπυλών). 



 

ΜΕ Ε.∆. 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 


