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ΔΙΗΓΗΗ – ΔΓΚΡΙΗ
Θέκα : « Υνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ ».
ρεη. : α) Σν άξζξν 22 παξ.4 ηνπ Ν.4264/2014 (ΦΔΚ 118/η.Α`/15-05-2014) «Άζθεζε εκπνξηθώλ
δξαζηεξηνηήηωλ εθηόο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη.
β) Σελ 77/2015 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο ( πξαθηηθό
4εο ζπλεδξίαζεο 27-04-2015 γηα ηελ << κεηαβίβαζε αξκνδηνηήηωλ ζηελ
« Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο .
γ ) Σελ κε αξηζ. Πξωη. 2167/11-05-2016 απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Βνηωηίαο γηα ρνξήγεζε ( 30 ) αδεηώλ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ γηα ην έηνο 2016
δ ) Σελ κε αξηζ. Πξωη. 2255/13-05-2016 πξoζθιεζε γηα ρνξήγεζε (30 ) ζπλνιηθά αδεηώλ
ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ( επαγγεικαηηθέο )
ε ) Η από 24-05-2016 αίηεζε ηνπ Βάηνπ Μπάηξα ηνπ Θωκά, θαηνίθνπ Γειεζίνπ
Βνηωηίαο
1. Mε ηελ από 24-05-2016 αίηεζή ηεο ν Βάηνο Μπάηξαο ππέβαιε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
ζε εθαξκνγή ηωλ άξζξωλ 22 & 23 ηνπ Ν.4264/2014 θαη δεηά ηελ ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο
ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ.
Σν άξζξν 22 ηνπ Ν.4264/14 πξνβιέπεη όηη :
Γενικές ρσθμίζεις
1. Άδεηα άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο πσιεηή ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ εκπνξίνπ
δηθαηνχληαη θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη άλεξγα θαη δελ θαηέρνπλ ηα ίδηα, ν/ε ζχδπγνο ή ηα
ηέθλα απηψλ άιιε δηνηθεηηθή άδεηα άζθεζεο βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο. Η άδεηα απηή
ρνξεγείηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη κε βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα, ζε πξφζσπα πνπ
αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
(α) κέρξη πνζνζηφ δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%), ζε άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ πελήληα
(50%) θαη ζε ηπθινχο,
(β) κέρξη πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), ζε πνιχηεθλνπο θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη
ζε γνλείο κε ηξία ηέθλα,
(γ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ζε αλάπεξνπο θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ λ.
1370/1944 (Α΄ 82),
(δ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζε γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε αλαπεξία θαη ζε γνλείο
πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ, ζχλδξνκν down, εγθεθαιηθή
παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο,
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(ε) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ζε νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο
παιηλλνζηνχληεο,
(ζη) κέρξη πνζνζηφ επηά ηνηο εθαηφ (7%) ζε Έιιελεο Pνκά πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα
δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο,
(δ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζε άηνκα απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο
θαη άηνκα ππφ απεμάξηεζε.
2. ηελ πεξίπησζε πνπ απνκέλνπλ αδηάζεηεο άδεηεο, απηέο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε κεηαμχ
απηψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε. Δπίζεο, θιήξσζε δηελεξγείηαη θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάζε
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο φπνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ν θάζε θάηνρνο ηεο άδεηαο άζθεζεο
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ εκπνξίνπ. Αλ δελ εμαληιείηαη ν αξηζκφο ησλ πξνο δηάζεζε
αδεηψλ, νη άδεηεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε θαηά ην επφκελν έηνο. Αλ ν
αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ
ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο δηάζεζε αδεηψλ, γίλνληαη δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο θαη δηελεξγείηαη θιήξσζε
κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε άδεηα. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη δεκφζηα
κηα θνξά θάζε ρξφλν. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδεηαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο, ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ε ζπγθξφηεζε ηξηκειψλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο ηεο θιήξσζεο,
νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο σο Πξφεδξν θαη απφ δχν κέιε πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε.
3. Ο αξηζκφο ησλ αδεηψλ άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ην χςνο θαη ν ηξφπνο
είζπξαμεο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο αλά άδεηα θαη ζέζε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Οη κελ άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, οι δε άδειες άζκηζης σπαίθριοσ πλανόδιοσ εμπορίοσ
τορηγούνηαι με απόθαζη ηοσ οικείοσ Περιθερειακού Σσμβοσλίοσ και ιζτύοσν ενηός
ηης οικείας Περιθέρειας. Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ είλαη πξνζσπνπαγείο θαη
ακεηαβίβαζηεο θαη αληηζηνηρεί κία άδεηα γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν.
5. Η δηάξθεηα ηεο άδεηαο είλαη αφξηζηε θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο κφιηο εθιείςεη ν ιφγνο γηα
ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ν αδεηνχρνο θαηαζέηεη εηεζίσο, ζε θάζε εηήζηα
επέηεην ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, πξνο ηελ αξκφδηα αξρή πνπ ηελ εμέδσζε:
α) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
β) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.

Δπίζεο, ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4264/14 πξνβιέπεη όηη :
Άδεια σπαιθρίοσ εμπορίοσ
1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα
αξρή αίηεζε ππφ ηελ κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο, ζηελ νπνία δειψλεη φηη δελ θαηέρεη ν ίδηνο,
ν/ε ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα απηνχ, άιιε δηνηθεηηθή άδεηα άζθεζεο βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο.
Δθηφο απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη θαηά πεξίπησζε φηη είλαη άλεξγνο θαη αλήθεη ζε κία απφ ηηο
θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22. Δπηπιένλ, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζηελ
αξκφδηα Τπεξεζία:
α) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο
έλαξμεο- άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/1960 (Α΄ 47) θαη 1642/1986
(Α΄ 125),
β) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζε απηφλ,
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γ) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν
ελδηαθεξφκελνο ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ- πνηψλ,
δ) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ.
Ο ελδηαθεξφκελνο επηδεηθλχεη επίζεο, ηελ άδεηα θπθινθνξίαο, ηελ άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη γηα ην φρεκα πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βηβιηάξην πγείαο, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ – πνηψλ.
2. Καζηεξψλεηαη εηδηθή άδεηα κε ηελ νλνκαζία «ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ», ε
νπνία έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιειφγξακκνπ, χςνπο 0,30 κ. θαη πιάηνπο 0,20 κ. θαη
ρξψκα ιεπθφ θαη θέξεη ηα εμήο ζηνηρεία:
α) Σνλ αξηζκφ άδεηαο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο.
β) Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πσιεηή, θαζψο θαη ηπρφλ ζηνηρεία άδεηαο παξακνλήο θαη
αξηζκφο δεκνηνινγίνπ.
γ) Σνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζηελ νπνία
ππάγεηαη ν πσιεηήο.
δ) Σνλ αξηζκφ κεηξψνπ θαη ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίνλ ππάγεηαη ν πσιεηήο.
ζη) Σν ζπγθεθξηκέλν ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη ηελ έθηαζε απηνχ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
ζηάζηκν εκπφξην.
δ) Σα ζπγθεθξηκέλα είδε ή ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
πσιεηή, ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο
πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεί.
ε) Φσηνγξαθία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ζθξαγίδα ηνπ θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ άδεηα πάλσ ζε απηή.
ε πεξίπησζε κφληκεο αλαπιήξσζεο ε άδεηα θέξεη κφλν ηε θσηνγξαθία ηνπ πξνζψπνπ πνπ
αλαπιεξψλεη κφληκα ηνλ δηθαηνχρν.
ζ) Ηκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηεο.
2. Σν πξσηφηππν ηεο εηδηθήο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ (πιαλνδίνπ ή ζηάζηκνπ) εκπνξίνπ θαη ε
βεβαίσζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αλαπιήξσζεο, αλαξηψληαη ζε
εκθαλέο ζεκείν ηνπ ρψξνπ ή ηνπ ελ γέλεη εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο.

Δπεηδή ν Βάηνο Μπάηξαο έρεη ππνβάιεη α) Γειηίν Αλεξγίαο β) Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/86

πιερεί της αλωτέρω προβιεπόκελες προϋποζέσεης τοσ λόκοσ δετάκε λα εγθρίλετε τελ τορήγεσε

άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ ζηνλ Βάην Μπάηξα ηνπ Θωκά, θάηνηθν Γειεζίνπ
Βνηωηίαο , κε αληηθείκελν << Δίδε ξνπρηζκνύ θαη είδε πξνηθόο >> .
ΘΗΒΑ,

08-05-2016

Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β.
Ο ΓΙΔΘΤΝΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
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