
             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
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ΘΕΜΑ:  Ανανέωση  της  άδειας  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  (ΚΙΝΗΤΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ), στον ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑ του Αλεξάνδρου, κατοίκου της Τοπικής 
Κοινότητας Σάρτης Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/ 7-6-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων».

3) Τις διατάξεις του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3190/2003(ΦΕΚ 
249/τ.α/2003) 

4) Την παρ. 1 του άρθρου 5, του Π.Δ.254/2005 (ΦΕΚ 307/τ.α/2005) Ρύθμιση 
υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Ν. 3377/2005.
6)   Την  υπ'  αριθ.10/1412  από  29-06-2012  ΒΕΒΑΙΩΣΗ  της  αρμόδιας 
Υγειονομικής   Υπηρεσίας,  σύμφωνα με την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 42 της Αιβ / 8577 / 83  Υγειονομικής Διάταξης  (όπως ισχύει κατά 
τον χρόνο έκδοσης της άδειας) .
7)  Την από 11/01/2012 αίτηση του ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑ του Αλεξάνδρου και 

της  Ζαφειρώς  έτος  γεννήσεως  1968  στη  Θεσσαλονίκη,  κατοίκου  της  Τοπικής 
Κοινότητας Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας.
       8) Την  αριθμ.  384/2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου 
Σιθωνίας.  

9)  Την αριθμ. 151/2009 (πρακτικό 23ης /26-06-2009, συνεδρίασης Ν.Ε. οικ.- χωρ 
&  κοιν  πολιτικής  Ν.Α.Χ.)  10-07-2009,  άδειας  υπαιθρίου  πλανοδίου  εμπορίου 
(ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ), του ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ  την  υπ’  αριθμ. 151/2009  (πρακτικό  23ης /  26-6-2009, 
συνεδρίασης  Ν.Ε.  οικ.-  χωρ  & κοιν  πολιτικής  Ν.Α.Χ.)  10-07-2009,  άδειας 
υπαιθρίου  πλανοδίου  εμπορίου (ΚΙΝΗΤΗ  ΚΑΝΤΙΝΑ),  στον ΠΑΡΑΛΙΚΑ 
ΟΔΥΣΣΕΑ  του  Αλεξάνδρου  και  της  Ζαφειρώς, στο  αριθμ.  ΧΚΗ  6510  Ι.Χ. 
φορτηγό αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES - ΛΕΥΚΟ σύμφωνα με τους όρους 
της ΥΔ Α1β/8577/83,  η παράβαση των οποίων συνεπάγεται,  εκτός της ποινικής 
δίωξης και την ανάκληση της παρούσας άδειας . 

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

3. 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  που  χορηγείται  είναι  προσωπική  και  αμεταβίβαστη,  να  τοποθετηθεί 

πλαίσιο και να αναρτηθεί, σε εμφανές μέρος  και ισχύει μέχρι   29/10/2015  .  
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.  

Ο Δήμαρχος
Κοινοποίηση:

1) Δ/νση Υγείας
2) Α.Τ. Αγίου Νικολάου
3) Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου 
4) Ενδιαφερόμενο        ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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