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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Θέκα: «Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα ην 2013» 

 

Ο Γήκαξρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

 

 'Έρνληαο ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 19, ηνπ θεθαιαίνπ ΙΙ, ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3463/2006, πεξί θξαηηθνχ 

ραξαθηήξα αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχλ νη Γήκνη ζε ηνπηθφ επίπεδν φπσο είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ε 

ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

2) Σηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ α θαη β, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 14 (κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη ιατθψλ αγνξψλ»), ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/02.02.2012 ηεχρνο Α’, 

«Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015»). 

3) Σελ κε αξηζ. πξση. 1785/208/30-01-2013 (θαη ηε κεηέπεηηα νξζή επαλάιεςή ηεο) Απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα. Απνθελησκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, κε ηελ 

νπνία  νξίδεηαη σο ηξεηο (3) ν αλψηαηνο αξηζκφο αδεηψλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα ην έηνο 

2013 γηα ην Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

4) Σελ 370/09-10-2012 Γλσκνδνηηθή Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ καο, πξνο 

ηνλ αλσηέξσ Γ.Γ. Απνθελησκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, σο πξνο 

αλψηαην αξηζκφ αδεηψλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα ην έηνο 2013 γηα ην Γήκν Αλαηνιηθήο 

Μάλεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζ’ απηήλ. 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Ν. 2323/1995 (ΦΔΚ 145/13.07.1995 ηεχρνο Α΄, «Τπαίζξην 

εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5) Σν Π.Γ. 254/2005 [ΦΔΚ 307/16.12.2005 ηεχρνο Α΄, «Ρχζκηζε ππαίζξηνπ Δκπνξίνπ (πιαλφδηνπ 

θαη ζηάζηκνπ]», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

6) Σηο κε αξηζ. 425/2011 θαη 46/2012 Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζ. 402/2012 

Απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ καο, 

 

Κ α ι ν χ κ ε : 
 

 Όζνπο ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, γηα 

ςήζηκν θαιακπνθηνύ, ζηνπο νξηζκέλνπο ρώξνπο ηνπ δήκνπ καο, λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο 

ζην Γήκν καο κέρξη θαη ηελ 8ε Μαξηίνπ 2013.  

 Οη ελ ιφγσ ρψξνη –ηξεηο ζηνλ αξηζκφ, φζεο θαη νη δηαζέζηκεο άδεηεο- είλαη: 

 Α) Γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γπζείνπ, Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γπζείνπ: 

  1. Μία ζέζε ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Δπξηθιένπο θαη Ι. Ξαλζάθε (πιαηεία Γεκαξρείνπ). 



  2. Μία ζέζε επί ηεο πιαηείαο Μαπξνκηράιε (έλαληη αλαπεξηθνχ πεξηπηέξνπ Ξπγγέλε). 

 Β) Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Αξεφπνιεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Οηηχινπ: 

  1. Μία ζέζε ζηελ πιαηεία Αζαλάησλ. 
 
 
Γεληθά: 

Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην 
αξκφδην, θαηά ηφπν, δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ άδεηα άζθεζεο 
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηνλ αξκφδην δήκν κέρξη ηελ 31ε 
Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, (ε εκεξνκελία γηα ην 2013, κεηαηέζεθε απφ ην Γήκν καο σο ζηηο 08-03-
2013). Οη απνθάζεηο επί ησλ αηηήζεσλ εθδίδνληαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. (άξζξν 1 παξ.8 Ν.2323/1995 φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν.3190/03, 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3377/05.) 

Γηθαηνύρνη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ. 

Γηθαίσκα απφθηεζεο άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη άνεργα θαη 

πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

α) Γελ ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή επηρείξεζε, ζρεηηθή 

κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  

β) Σν εηήζην ζπλνιηθφ αηνκηθφ εηζφδεκα, δελ ππεξβαίλεη ην αθνξνιφγεην πνζφ κηζζσηψλ - 

ζπληαμηνχρσλ, πνπ ηζρχεη θάζε θνξά ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο (θιίκαθα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ λ. 2238/1994). Η πξνυπφζεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

γνλέσλ κε ηξία (3) ηέθλα θαη ησλ πνιπηέθλσλ, ε ηδηφηεηα ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ (Γήκσλ) ή ηεο Παλειιήληαο 

πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ. (άξζξν 1 παξ.1 ΠΓ 254/05) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.11 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΔΚ 275/22.2.2011 ηεχρνο Β') 

γ) Η άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ρνξεγείηαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ άδεηα 

ιατθήο ή δεκνηηθήο αγνξάο. (άξζξν 7 παξ.1 ΠΓ 254/05) 

εηξά πξνηεξαηόηεηαο κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ: 

Οη δηαζέζηκεο, αλά θαηεγνξία άδεηεο ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζε αλέξγνπο θαη δηθαηνχρνπο άζθεζεο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ, θαη' εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3844/2010 (Α'63). Αλ ν αξηζκόο ησλ αηηνύλησλ ππεξβαίλεη ηνλ 

αξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ αδεηώλ, εθαξκόδεηαη ην άξζξν 13 ηνπ λ.3844/2010. 

Απφ ηηο ρνξεγνχκελεο ζε αλέξγνπο άδεηεο ηθαλνπνηνχληαη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ηα πξφζσπα 

ησλ θαησηέξσ θαηεγνξηψλ: 

α. κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ 

(67%) θαη ηπθινί, 

β. κέρξη πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη γνλείο κε 

ηξία ηέθλα, 

γ. κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ λ.1370/1944 

(Α' 82), 

δ. κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), 

εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά γεγνλφηα, 

ε. κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γνλείο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο 

εμάξηεζεο, 

ζη. κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο 

παιιηλνζηνχληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην, 

δ. κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) Έιιελεο ηζηγγάλνη ΡΟΜ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα 
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δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο, 

ε. κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) άηνκα απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη άηνκα 

ππφ απεμάξηεζε, 

εθφζνλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά. 

Οη ππφινηπεο άδεηεο πνπ απνκέλνπλ αδηάζεηεο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε, ε νπνία δηελεξγείηαη κεηαμχ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

Κιήξσζε δηελεξγείηαη θαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ ππέβαιαλ αίηεζε θαη έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα, ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ αλαινγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

πξνζψπσλ. 

Δπίζεο, θιήξσζε δηελεξγείηαη θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο φπνπ πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ν θάζε θάηνρνο ηεο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

Όιεο νη θιεξψζεηο δηελεξγνχληαη δεκνζίσο, ηελ ίδηα εκέξα.  

ηηο θιεξψζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο παξίζηαηαη ππάιιεινο ηεο 

νηθείαο Ν.Α. [λπλ Πεξηθέξεηαο/Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 282 παξ.1α ηνπ Ν. 

3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄/07.06.2010)], κε βαζκφ Α’. 

Αλ δελ εμαληιείηαη ν αξηζκφο ησλ πξνο δηάζεζε αδεηψλ, νη άδεηεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ρνξεγνχληαη 

κφλν κε ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 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. 

Οη δηθαηνχρνη άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (γ), (δ) θαη (ε), 

εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο φπνπ 

πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ν θάηνρνο ηεο άδεηαο. Δπίζεο, απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο, εμαηξνχληαη νη θάηνρνη άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ ησλ νπνίσλ ε άδεηα πξφθεηηαη λα αλαλεσζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Π.Γ. 254/ 2005 (ΦΔΚ 307 Α΄).  [(άξζξν 1 παξ.9 Ν.2323/1995 φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην 

Ν.3190/03, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3377/05.)  θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ 2 ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 3734/09 θαη ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3769/2009 (ΦΔΚ 105/01.07.2009 

ηεχρνο Α΄) θαη ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4038/12)].  

Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

αίηεζε κε ηε κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία δειψλεη φηη δελ θαηέρεη άδεηα ιατθήο ή 

δεκνηηθήο αγνξάο θαη φηη δελ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή 

επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ/ηεο».  

Δθηφο απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ν ελδηαθεξφκελνο: 

Α) επηδεηθλχεη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο,  

Β) θαηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα Τπεξεζία απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη, θαηά πεξίπησζε, φηη 

αλήθεη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 3377/2005 φπσο ηζρχεη, ήηνη: 

(α) άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη ηπθινί 

(β) πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη γνλείο κε ηξία ηέθλα, 

(γ) αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ λ. 1370/1944 (ΦΔΚ 82A΄), 

(δ) άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά 
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γεγνλφηα, 

(ε) γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο 

(ζη) νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ 

Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην 

(δ) Έιιελεο ηζηγγάλνη POM πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο. [(άξζξν 1 παξ.2 ΠΓ 254/05) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.12 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΔΚ 275/22.2.2011 ηεχρνο Β')]. 

Α. Καηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία: 

1) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (ΓΟΤ) πεξί ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεο- 

άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/ 1960 (47 Α) θαη 1642/ 1986 (125 Α), 

2) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζ’ απηφλ, 

3) 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,  

4) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ, θαη επηδεηθλχεη: 

6) ηελ άδεηα θπθινθνξίαο σο θαη ηελ άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ αλαπιεξψλεη απηφλ γηα ην φρεκα πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, 

7) βηβιηάξην πγείαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ - πνηψλ. 

Β. Γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο 

άδεηαο νξίδεηαη πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηεο 

αξκφδηαο Τπεξεζίαο επί ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ. 

 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απφ ηνλ νηθείν θνξέα νξίδεηαη πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. [(άξζξν 1 παξ.3 ΠΓ 4/05) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ.13 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΔΚ 275/22.2.2011 ηεχρνο Β')] 

ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αλαπιήξσζεο, βεβαίσζε ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο πνπ απνδεηθλχεη ηε 

ζπγγέλεηα κε ηνλ αλαπιεξνχκελν. (άξζξν 4 παξ.3 ΠΓ 254/05). 

ε πεξίπησζε κφληκεο αλαπιήξσζεο, πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο γα ηελ 
αλαπεξία ηνπ δηθαηνχρνπ. (άξζξν 4 παξ.3 ΠΓ 254/05). 

 

Γηα φηη αθνξά ζηηο άδεηεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ γεληθά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2323/1995 (ΦΔΚ 
145/13.07.1995 ηεχρνο Α΄, «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
θαη ηνπ Π.Γ. 254/2005 [ΦΔΚ 307/16.12.2005 ηεχρνο Α΄, «Ρχζκηζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (πιαλφδηνπ 
θαη ζηάζηκνπ]». 
Γηα ηα ζρεηηθά έληππα θαη γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ καο. 

 

 

        Ο ΓΗΜΑΡΥΟ          

         ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 

            θ.α.α. 

 

           

           

              ΜΙΥΑΗΛ Π. ΚΑΣΙΒΔΛΗ 

               Αληηδήκαξρνο 

               Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 
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