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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 23/10/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2003-2 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

για χορήγηση σε δικαιούχους νέων αδειών άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εµπορίου στην Π.Ε. 
Καστοριάς 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 
2) Το Π.∆. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-10) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας». 
3) Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων 

εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4) Την 208-2/2015/20-06-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας (Α∆Α ΩΓΦΩ7ΛΨ-4ΑΥ) 

"Καθορισµός αριθµού Αδειών άσκησης Υπαίθριου Πλανοδίου Εµπορίου σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) για τους ∆ήµους Καστοριάς, Άργους 
Ορεστικού και Νεστορίου". 

5) Την 1244/22-06-2017 (Α∆Α 6ΠΟΩ7ΛΨ-ΛΤ7) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καστοριάς 
"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση νέων αδειών άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου 
Εµπορίου στην Π.Ε. Καστοριάς". 

6) Τις δεκατρείς (13) αιτήσεις των ενδιαφεροµένων πολιτών που υποβλήθηκαν από 03/07/2017 έως 
και 31/07/2017 στην Υπηρεσία µας. 

7) Την 279/17/09-10-2017 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας                
(Α∆Α 7Η2Ε7ΛΨ-3ΑΤ) περί έγκρισης πινάκων δικαιούχων για τη χορήγηση δέκα (10) αδειών 
υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

 

 Τους δικαιούχους που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί ώστε να 
προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση των νέων αδειών Άσκησης 
Υπαιθρίου Πλανοδίου Εµπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΕΑΣ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 ΒΑΣΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ 

2 ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ 

(ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ) 

3 ∆ΑΝ∆ΟΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ 

4 ΚΟΒΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) 

5 ΜΑΖΓΑΛΤΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ 

6 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ 

7 ΤΟΤΟΝΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 

 Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν 
αίτηση υπό την µορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν κατέχουν οι 
ίδιοι, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού 
επαγγέλµατος και ότι δεν είναι συνταξιούχος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο 
ενδιαφερόµενος καταθέτει τα εξής: 

1) βεβαίωση ανεργίας. 

2) 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), 

3) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 

4) 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, 

5) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του. 

6) Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας 
οδηγού του ενδιαφεροµένου 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. 

 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 24/10/2017 ηµέρα Τρίτη και µέχρι τις 
24/11/2017 ηµέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη επιστολή ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από τον 
ενδιαφερόµενο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του 
ενδιαφεροµένου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή. 

 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. 

 Η διάρκεια της 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 πρόσωπό του οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 
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 Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός 
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση 
παράλειψης, υπάρχει ποινική ευθύνη που τιµωρείται µε φυλάκιση (παράγραφος 1 
άρθρου 31 του Ν.4264/2014). 

 Επισηµαίνεται προς άπαντες τους ενδιαφεροµένους ότι 

1. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου είναι 
να έχει πραγµατοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύµατος του γυρολόγου ή άλλης 
εµπορικής δραστηριότητας. 

2. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου πλησίον καταστηµάτων που διαθέτουν 
οµοειδή είδη και σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων 
(3.000) κατοίκων. 

3. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου, µε αντικείµενο εκµετάλλευσης κινητή 
καντίνα, οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε υγειονοµικές διατάξεις και απαγορεύεται να 
εγκαθίστανται προσωρινά σε χώρους που απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση, σε 
σηµεία που δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 
150 µέτρα από οµοειδή καταστήµατα και επιχειρήσεις, καθώς και από καντίνες 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. Η διάθεση των τροφίµων και ποτών στους 
διερχόµενους πρέπει να γίνεται µε τρόπο που θα προστατεύεται η ασφάλεια και η 
σωµατική ακεραιότητά αυτών. 

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

5. Οι Άδειες Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εµπορίου που θα εκδοθούν, θα ισχύουν 
µόνο εντός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

 
  

  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 
  

  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 

   
   

   

   

 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης, ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη. 
2. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς, µε την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο 

της ΠΕ Καστοριάς και να ανακοινωθεί σε τοπικές εφηµερίδες και ΜΜΕ. 

3. ∆ήµος Καστοριάς, Σκαπέρδειο ∆ηµοτικό Μέγαρο 52100 Καστοριά. 

4. ∆ήµος Άργους Ορεστικού, ∆ιοικητηρίου 35, 52200 Άργος Ορεστικό. 

5. ∆ήµος Νεστορίου, 52051 Νεστόριο. 

 Με την παράκληση να αναρτηθούν στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των ∆ήµων 

ΑΔΑ: ΨΗΩ77ΛΨ-Ω1Δ


		2017-10-24T12:43:50+0300
	Athens




