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ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ 
ΆΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου - πλανόδιου εμπορίου, (ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΑΝΤΙΝΑ),  στην  IPO KLARA HAJNAL του  Gheorghe,  κατοίκου  Δημοτικής 
Κοινότητας  Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’)
2. Το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 30 του Ν.3852/2010
3. Τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3377/05, το ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307/2005 τεύχος 

Α’)
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')
5. Την  από  12/12/2011 Γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Υπαίθριου  –  Πλανόδιου 

Εμπορίου του Δήμου Σιθωνίας, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθ.  293/2011 
απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ανώτατο αριθμό αδειών που θα χορηγηθούν 
για το έτος 2012 βάσει του πληθυσμού.

6. Τις υπ’ αριθ.  399/2011 και 56/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών που θα εκδοθούν κατά το έτος 
2012

7. Την από 27/01/2012 αίτηση της κ.  IPO KLARA HAJNAL του  Gheorghe,  κατοίκου 
Δημοτικής  Κοινότητας  Νέου  Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας,  αριθμό 
διαβατηρίου: 14892318/14-04-2009.

8. Την αριθ.57/2012 απόφαση- εισήγηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, 
σχετικά με τους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις μετά την υποβολή του 
πρώτου φακέλου δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας.

9. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την αιτούσα για την οριστική χορήγηση 
της άδειας

10. Την υπ’ αριθ. 267/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, με την 
οποία χορηγεί τη σχετική άδεια στον αιτούντα ο οποίος πληρεί τα κριτήρια 

11. Τα στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

Α. Στην IPO KLARA HAJNAL του Gheorghe,
άδεια  άσκησης  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  τύπου  Β με  αντικείμενο 
δραστηριότητας  ΚΙΝΗΤΗ  ΚΑΝΤΙΝΑ, στο  αριθμ.  ΝΕΟ7031,  Ι.Χ.  φορτηγό 
αυτοκίνητο,  μάρκας MERCEDES –  ΜΠΛΕ  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  ΥΔ 
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Α1β/8577/83,  η παράβαση των οποίων συνεπάγεται,  εκτός της ποινικής δίωξης 
και την ανάκληση της παρούσας άδειας 
Β.  Ο  κάτοχος  της  άδειας  έχει  όλες  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  από  τον 
Αγορανομικό Κώδικα και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Γ. 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.
Δ. Η άδεια είναι προσωποπαγής και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί, να εισφερθεί, 
να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση.
Ε. Σε περίπτωση μη τήρησης των ισχυουσών διατάξεων η άδεια αυτή ανακαλείται.
ΣΤ. Προσωρινή  αναπλήρωση  του  κατόχου  της  άδειας,  επιτρέπεται  μόνο  από 
συγγενικά  πρόσωπα,  εξ  αίματος  μέχρι  τρίτου  βαθμού  και  εξ  αγχιστείας  μέχρι 
δευτέρου κατά τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Π.Δ 254/2005.
Ζ. Η άδεια ισχύει από 27/08/2012 μέχρι 26/08/2015. 

 Επιτρέπεται να προσφέρει τα παρακάτω είδη:
Καφές  και  άλλα  ροφήματα,  ορισμένα  γλυκίσματα  που  μπορούν  να 

προσφέρονται  στο  χέρι  τοποθετημένα  στο  χαρτί,  (κωκ,  αμυγδαλωτά,  κεικ, 
τουλούμπες κ.τ.ομ.) και τυποποιημένα παγωτά ,σάντουιτς, πίτσες, αναψυκτικά, 
ποτά και μπύρες.

Αν είναι εγκατεστημένη σε ακατοίκητη περιοχή, επιτρέπεται  να προσφέρει και 
σουβλάκια εφόσον επιτρέπεται  από τις ισχύουσες Αστ. Τουριστ. κ.λ.π. διατάξεις.

Επίσης επιτρέπεται να προσφέρει  και είδη άσχετα  με τα τρόφιμα  (είδη πρώτης 
ανάγκης καθώς  και είδη καπνιστή  και καρτ. ποστάλ κ.λ.π.)

Θα  συμμορφώνεται  προς  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  Υγειονομικές  -Δημοτικές- 
Αγορανομικές - Τουριστικές - Αστυνομικές και λοιπές σχετικές με την λειτουργία 
του καταστήματος  διατάξεις   και  να  φέρει  κόσμια  και  καθαρή ενδυμασία  και  να 
διατηρεί το μέσον (καντίνα) σε καθαρή κατάσταση . 

Η παράβαση των όρων τούτων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την 
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Το αυτό επιφέρει και 

1.  Η  άσκηση  του  επαγγέλματος  σε  άλλα  εκτός  του  καθορισμένου  τόπου  και 
χρόνου ή η εκχώρηση της άδειας σε άλλο πρόσωπο.

2. Η διαλάληση του εμπορεύματος με θορύβους ή άλλες πράξεις ή εκφράσεις ως 
και  η  προς  τούτο  χρήση  και  κατοχή  κατά  την  εξάσκηση  του  επαγγέλματος 
μεγάφωνων, συρρικτικών, σαλπίγγων, κωδώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων, ως και 
η επιδίωξη της διάθεσης τούτου με φορτικότητα.

3. Η άσκηση του επαγγέλματος σε κατάσταση μέθης.
Η άδεια, να τοποθετηθεί πλαίσιο και να αναρτηθεί, σε εμφανές μέρος  και ισχύει 

μέχρι   26/08/2015  .  
Η αίτηση της ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρμόδια 

αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της.  

Κοινοποίηση:                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1) Δ/νση Υγείας
2) Α.Τ. Αγίου Νικολάου
3) Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου

      4)   Ενδιαφερόμενο  
                                                                                                ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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