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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α΄

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 65, 58 του Ν.3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α΄/87/7-6-10)

2.  Τις  μεταβιβαζόμενες  αρμοδιότητες  του  άρθρου  94,   παρ.6,  εδάφιο  32  του  Ν.3852/10  (ΦΕΚ 

τ.Α’/87/7-6-10) «πρόσθετες αρμοδιότητες»

3. Τις διατάξεις του Ν.2323/95 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

τον Ν.3190/03.Ν.3377/05, Ν.3852/2010 & ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011

4.  Το  ΠΔ 254/05  «Ρύθμιση  υπαίθριου  εμπορίου  (πλανοδίου  και  στάσιμου)»  όπως  ισχύει  με  τις 

τροποποιήσεις του.

5. Την υπ΄άριθμ. 37/27-9-2001 με αριθμ. πρωτ.2980/2001  άδεια πλανοδίου εμπορίου τύπου Α’ του 

ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου που εκδόθηκε από την πρώην ΝΑ Λάρισας

6. Την υπ΄άριθμ. 17548/11-12-2012 αίτηση του ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου με τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανανεώνουμε  την υπ’ άριθμ. 37/2001 (πρωην ΝΑ Λάρισας) άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου 

εμπορίου  τύπου  Α’  με  αντικείμενο  δραστηριότητας  «ΙΧΘΥΣ» του  ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

Γεωργίου και της Χαρίκλειας που γεννήθηκε το έτος 1980 και κατοικεί στην ΤΚ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ, ΔΕ 

Μελιβοίας, ΑΦΜ:111265096, ΔΟΥ Αγιάς, ΑΔΤ: ΑΙ 841586, Ασφαλιστικός Φορεας ΤΕΒΕ και Αριθμ. 
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Η  παρούσα άδεια ισχύει για όλη την επικράτεια σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 20.000 
κατοίκους.

Το πρωτότυπο της παρούσας άδειας να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του μέσου ή του χώρου που 

χρησιμοποιείται για την άσκηση δραστηριότητας

Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου 

εισοδήματος ή αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης στον Δήμο Αγιάς, καθώς και αποδεικτικό του 

αναλογούντος τέλους, όπου απαιτείται αυτό. 

Απαγορεύεται η πώληση των ειδών κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα 

ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

Έχουν δε εφαρμογή οι  Αστυνομικές, οι  Υγειονομικές  Διατάξεις και  οι  Αστιατρικές διατάξεις 

(όπου αυτές  ισχύουν)  καθώς και  οι  διατάξεις  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  του  Κώδικα  Βιβλίων  και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 

Η άδεια ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ένα διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδεις στο συγκεκριμένο πρόσωπο δε 

έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί κατ΄όποιοδήποτε τρόπο από την αρμόδια Υπηρεσία, ότι δεν υφίσταται 

πλέον μια εκ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την χορήγηση αυτής, β) εάν διαπιστωθεί η 

άσκηση του υπαίθριου εμπορίου παραγωγού να διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει 

προσωρινά ή μόνιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 254/2005 γ) σε περίπτωση 

μεταβίβασης, εισφοράς, εκχώρησης ή παραχώρησης κατά χρήση 

Η άδεια που χορηγείται είναι αυστηρά προσωπική και ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών 

(ήτοι έως 10/12/15) αντικαθίσταται δε μόνο όταν απολεσθεί από λόγους ανωτέρας βίας (πχ. κλοπή, 

πυρκαγιά κ.λ.π.)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

         ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
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