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∆ιάθεσης αδειών υπαίθριου εµπορίου, Πλανόδιου & Στάσιµου, για το έτος 2014 
 

Ο ∆ήµαρχος Φαρκαδόνας µετά: 
* την αριθ. πρωτ. 21609/ 224257 – 29/11/2013 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας « Καθορισµός ανώτατου αριθµού αδειών άσκησης 
υπάιθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος 2014 στους ΟΤΑ α΄βαθµού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» και 
* την αριθ. πρωτ. 22999/ 237527 – 29/11/2013 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας « Καθορισµός ανώτατου αριθµού αδειών άσκησης 
υπάιθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β΄ για το έτος 2014 στους ΟΤΑ α΄βαθµού της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας»  
Ανακοινώνει ότι: 
 
Άρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο ∆ήµος Φαρκαδόνας πρόκειται να διαθέσει                          

Είκοσι εννέα (29) άδειες υπαίθριου εµπορίου, εκ των οποίων:                            

Πέντε (5) για πλανόδιους πωλητές και                    

Είκοσι τέσσερεις (24) για στάσιµους. 

Η κατανοµή κατά κατηγορία αδειών είναι η κάτωθι: 

• ΠΛΑΝΟ∆ΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
    

        Τρεις (3) άδειες για  κινητές καντίνες 
        Μία    (1) άδεια για πώληση ειδών ένδυσης 
        Μία    (1) άδεια για πώληση ειδών παντοπωλείου 
  

•   ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
 
        ∆έκα  (10) άδειες για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης 
        Τρείς   (3) άδειες για πώληση τοπικών  προϊόντων- τραχανάδων 
        Μία      (1) άδειες για πώληση ειδών ένδυσης 
        ∆έκα  (10) άδειες για καντίνες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ                                                                                  Φαρκαδόνα, 20/ 1/ 2014 

Ταχ. ∆/νση: Γεωργίου Γεννηµατά 1 

Ταχ. Κωδ.: 420-31                                                                                            Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 830 

Πληροφορίες: Φράντι E. 

Τηλ: 2433350029 

Φαξ: 2433350018                                   
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Άρθρο 2. ∆ικαιούχοι 
 
∆ικαίωµα απόκτησης άδειας υπαίθριου εµπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα 
και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) ∆εν συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, 
σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους. 

β) Το ετήσιο συνολικό ατοµικό εισόδηµα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό µισθωτών - 
συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήµατος. 

Η προϋπόθεση του ατοµικού εισοδήµατος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων µε τρία (3) 
τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικών 
βεβαιώσεων των αρµόδιων Υπηρεσιών (∆ήµων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας 
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 Π∆ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β') 

γ) ∆εν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 Π∆ 254/05) 

δ) Είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Φαρκαδόνας, τουλάχιστον τα 2 τελευταία χρόνια. 

  

Άρθρο 3. Σειρά προτίµησης δικαιούχων 
 
Οι διαθέσιµες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, 
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3844/2010 (Α’63). Αν ο αριθµός των 
αιτούντων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων αδειών, εφαρµόζεται το άρθρο 13 του 
ν.3844/2010. 

Από τις χορηγούµενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα 
πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών: 

α. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και τυφλοί.  

β. µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς 
µε τρία τέκνα. 

γ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του 
ν.1370/1944 (Α’ 82). 

δ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό 
(50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα. 

ε. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς 
που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές 
ανάγκες εξάρτησης. 

στ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 
παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο. 

ζ. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα 
δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. 

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΗΗ-ΧΡΖ



η. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και 
0άτοµα υπό απεξάρτηση, 
εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

Οι υπόλοιπες άδειες που αποµένουν αδιάθετες, χορηγούνται µε κλήρωση η οποία διενεργείται 
µεταξύ των ενδιαφεροµένων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά περίπτωση, εφόσον οι αιτήσεις 
είναι περισσότερες από τις διαθέσιµες άδειες. 

Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθµός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν 
προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριµένη κατηγορία 
προσώπων. 

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου πρόκειται 
να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εφόσον 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την κατάληψη της ίδιας θέσης από περισσότερους τους ενός 
ενδιαφερόµενους. 

Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και 
(ε), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισµό συγκεκριµένης θέσης όπου 
πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας. 

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δηµοσίως, την ίδια ηµέρα. 

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. 

  

Άρθρο 4. Απαιτούµενα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε την αίτηση 
 
Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στην αρµόδια 
Υπηρεσία αίτηση µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια 
λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη 
οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς 
του/της». Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από την Υπηρεσία. 

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόµενος καταθέτει: 

Α) κάρτα ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕ∆ 

Β) εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος του τελευταίου έτους ή υπεύθυνη δήλωση 
θεωρηµένη από την ∆ΥΟ ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. 

Γ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 

∆) Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας 

Γ) καταθέτει πιστοποιητικό από αρµόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά 
περίπτωση, ότι ανήκει σε µια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει (άρθρο 3 της παρούσης), ήτοι: 

α) άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί 

β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα 

γ) ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄), 
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δ) άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεµικά 
γεγονότα 

ε) γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική 
υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης 

στ) οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την 
πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο 

ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POMΑ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης της χώρας. (άρθρο 1 παρ.2 Π∆ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.12 
του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β') 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωµένα 
από την εκδούσα αρχή ή οποιαδήποτε δηµόσια Αρχή. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει την: 31-1-2014 

  

Άρθρο 5. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση της άδειας     
 
Α. Γενικά δικαιολογητικά 

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στην 
αρµόδια Υπηρεσία: 

1)    βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆ΟΥ) περί υποβολής δήλωσης 
έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 
(125 Α), 

2)    πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν 

3)    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, 

4)    δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του 

5)    την άδεια κυκλοφορίας του, ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφεροµένου ή του 
προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για 
την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας 

6)    βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων − ποτών. 

7) βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας 

8) άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το ∆ήµο µας (µόνο για το στάσιµο 
εµπόριο). 

 

Β. Ειδικά δικαιολογητικά 
 
Άδειες παραγωγών 

α) Για την πώληση από τους παραγωγούς γεωργικών, αµπελουργικών, κτηνοτροφικών, 
πτηνοτροφικών, µελισσοκοµικών προϊόντων καθώς και παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης, 
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χειροτεχνηµάτων, καλλιτεχνηµάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, 
ιδίας παραγωγής. 

Οι ανωτέρω παραγωγοί υποχρεούνται να προσκοµίζουν αντίστοιχη βεβαίωση παραγωγού από 
τον ΟΓΑ ή ΕΟΜΕΧ ή άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία και προκειµένου περί καλλιτεχνηµάτων ή 
έργων τέχνης, από το Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), στην οποία 
αναγράφονται τα παραγόµενα προϊόντα. 

Ειδικά για την πώληση αµπελουργικών προϊόντων απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της οικείας 
∆ιεύθυνσης Γεωργίας, ότι ο παραγωγός υποβάλλει δήλωση αµπελοκαλλιέργειας και εσοδείας. 

β) Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή οι 
αλιείς υποχρεούνται να προσκοµίζουν βεβαίωση της αρµόδιας για θέµατα αλιείας υπηρεσίας: 

βα) ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εφοδιασµένου µε την 
προβλεπόµενη από τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (160 Α΄) άδεια 

ββ) το µέγεθος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής και 

βγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσµεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α΄) «Αλιευτικός 
Κώδικας». 

γ) Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων από ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγούς, οι 
οποίοι είναι εφοδιασµένοι µε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας κατά τις 
διατάξεις της αλιευτικής νοµοθεσίας. 

Οι ανωτέρω ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγοί υποχρεούνται να προσκοµίζουν βεβαίωση 
παραγωγού, από την αρµόδια για θέµατα αλιείας Υπηρεσία, µε την οποία πιστοποιούνται τα 
εξής: 

γα) τα παραγόµενα προϊόντα, 

γβ) ότι ο παραγωγός υποβάλλει ετήσιο απογραφικό δελτίο υδατοκαλλιεργειών και εσωτερικών 
υδάτων, 

γγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσµεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α΄) «Αλιευτικός 
Κώδικας». 

Άδειες για καντίνες 

α) Έκθεση της δηµοτικής αστυνοµίας ότι το αµάξωµα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της 
τουριστικής εµφάνισης. (παρ.3 άρθρο 2 Π∆.254/05) (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηµοτική 
αστυνοµία µπορεί να προσκοµιστεί έκθεση της τουριστικής αστυνοµίας). Ο ωφέλιµος χώρος 
των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και να µη 
υπερβαίνει τα δέκα τετραγωνικά µέτρα. Για την λειτουργία κινητής καντίνας εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της ισχύουσας υγειονοµικής υπηρεσίας. 

β) Εφόσον η καντίνα  συνδεθεί µε δίκτυο κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ-Υ∆ΡΕΥΣΗ), απαιτείται η 
έκδοση οικοδοµικής άδειας. 

γ) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή βεβαίωση της ∆/νσης Συγκοινωνιών στην 
οποία θα αναγράφεται ο αριθµός εγκρίσεως του τύπου, εφόσον πρόκειται για ρυµουλκούµενο 
όχηµα. 
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Άρθρο 6. Λοιπές προϋποθέσεις-περιορισµοί-διαδικασία 
 
Με το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους, αυτές 
αξιολογούνται από τριµελή επιτροπή του ∆ήµου προκειµένου να επιλεγούν όλοι όσοι πληρούν 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, στην συνέχεια συντάσσεται 
ονοµαστική κατάσταση και αποστέλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επιλογή των τελικών 
δικαιούχων µε δηµόσια κλήρωση (εφόσον απαιτείται). 

Κατόπιν, οι τελικοί δικαιούχοι ειδοποιούνται προκειµένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών. 

Εντός προθεσµίας 7 ηµερών από την υποβολή των δικαιολογητικών, ο ∆ήµος προχωρά στην 
έκδοση της άδειας στους ∆ικαιούχους. 

Η χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, προϋποθέτει την ταυτόχρονη χορήγηση 
άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, µε την καταβολή του αναλογούντος τέλους χρήσης 
κοινοχρήστου χώρου εκ µέρους του ενδιαφερόµενου. 

Η άδειες υπαίθριου εµπορίου ισχύουν για µια τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο 
εφόσον οι ενδιαφερόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου Π∆ 254/ 05 και του 
Ν.2323/95 

Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρµόδια αρχή που έχει 
εκδώσει την άδεια αυτή, µέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της. 

Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρµόδιες για τη 
χορήγηση της άδειας υπηρεσίες, εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος ή αντίγραφο της 
φορολογικής δήλωσης, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στο δήµο µα ς 
τέλους, όπου απαιτείται αυτό. 

Επιτρέπεται η τροποποίηση της άδειας υπαίθριου εµπορίου, ως προς το αντικείµενο της 
δραστηριότητας του  δικαιούχου, µε αίτηση του, που υποβάλλεται µέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου 
έτους, στην αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή (αρ. 5 παρ.3, Π∆ 254/ 05) 

 
 

 
O ∆ήµαρχος Φαρκαδόνας 

 
 
 

Κωνσταντίνος Οικονόµου 
 
 
 
Κοινοποίηση: 

- Στο πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Φαρκαδόνας 
- Στους πίνακες ανακοινώσεων Τοπικών Κοινοτήτων 
- Ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρκαδόνας 
- Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 
- Στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ του ∆ήµου Φαρκαδόνας 

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΗΗ-ΧΡΖ


