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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 3098/τ.Β΄/30-12-2011),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α΄/13-07-1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 532/07-01-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄256/31-12-12)».
5. Τον Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α΄/19-08-2005) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
6. Το Π.Δ. 254/16-12-2005 (ΦΕΚ 307/Α΄) Ρύθμιση Υπαίθριου Εμπορίου (Πλανόδιου και Στάσιμου)
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Κ1-164/17-01-2011 (ΦΕΚ 275/Β΄/22-02-2011) «Προσαρμογή διατάξεων
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά».
8. Την Κ1-1367/05-05-2011 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας-ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με τις άδειες υπαίθριου εμπορίου.
9. Το Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-05-2014) περί «άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4314/14 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-14)
10. Τα υπ’ αριθ. Κ1-929/10-06-14, Κ1-1271/31-07-14, Κ1-1534/31-10-14, Κ1-74(2024)/18-11-14 έγγραφα της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου – Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων
με θέμα «Διευκρινήσεις για την λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου μετά την εφαρμογή του Ν.4264/2014».
11. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» & άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010)
12. Την υπ' αριθ. οικ. 8170/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Κατερίνης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017 και ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31
Αυγούστου 2019 (ΑΔΑ: ΨΕΗ5ΩΕΤ-ΒΚΠ).
13. Την με ημερομηνία 13/07/2017 αίτηση του Πτωχού Δημήτριο του Αποστόλου και Μαρίας η οποία έλαβε
αριθμό πρωτ. του Δήμου μας 30078/13-07-2017 με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 22 παρ. 5
του Ν.4264/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ανανεώνουμε την με αριθμ. 02/2012 άδεια άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β΄ του ΠΤΩΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της Μαρίας με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ.
Α.Φ.Μ. : 148962623
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 443307
Η παρούσα ισχύει έως : 22-03-2018
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Δ.Ο.Υ.
: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Τόπος κατοικίας : ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Χωρική ισχύς : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η παρούσα άδεια είναι αυστηρά προσωπική. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί, να εισφερθεί, να εκμισθωθεί ή να
παραχωρηθεί κατά χρήση. Εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και
ανανεώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4264/2014. Σύμφωνα με το Ν.4264/14 αρθ. 22 παρ.5 η
διάρκεια της είναι αόριστη και ο κάτοχος υποχρεούται σε ετήσια ανανέωση.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη. Η
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες και για τις κινητές καντίνες.
Κατά την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, ο κάτοχος επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά την διάρκεια
συναλλαγής.
Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα
καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Ο αδειούχος, αναπληρώνεται προσωρινά από συγγενικά πρόσωπα εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι
δευτέρου, οι οποίοι εφοδιάζονται με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Π.Δ., βεβαίωση του οικείου φορέα έκδοσης
της άδειας.
Για την παραπάνω δραστηριότητα έχουν εφαρμογή οι υγειονομικές, αστυνομικές, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και οι
αγορανομικές διατάξεις καθώς και όπου αφορούν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

Η με αριθμ. 02/2012 ισχύουσα άδεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης ανανέωσης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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