
 
 

 

 
 

 
 
    Ζάκυνθος: 22-06-2017                     

    Αρ. Πρωτ.: 15585  
 

 

                                                                             

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
διάθεσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, 

 για το έτος 2017 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ) του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 116/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός αδειών 

υπαίθριου εμπορίου & έγκριση του ύψους και του τρόπου είσπραξης του τέλους ανά άδεια 

καθώς και του τόπου του χρόνου και της διαδικασίας κληρώσεων». 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.46696/8959/19-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Ζακύνθου.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Τη χορήγηση ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (25) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (7 σε κοινόχρηστο 

χώρο και 18 σε ιδιωτικό). 

Η κατανομή των θέσεων ανά Κοινότητα έχει ως εξής: 

- Τ.Κ. ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑ  μία (1) άδεια σε ιδιωτικό χώρο ( περιοχή  Αλωνάκι )  

- Τ.Κ  ΑΓΑΛΑ  μία (1) άδεια σε ιδιωτικό χώρο εντός των ορίων της Τ.Κ.  

- Τ.Κ. ΒΟΛΙΜΩΝ  δύο (2) άδειες σε ιδιωτικό  χώρο ( μία (1) στην θέση Μπουρικέικα 

και (1) στη θέση Σεβέικα)  

     -    Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ  μία (1) άδεια σε ιδιωτικό χώρο ( τοποθεσία Σεβέικα )   

          και μία  (1) άδεια  σε  κοινόχρηστο  χώρο  στην τοποθεσία  Μακρύς Γιαλός   

          για έκθεση ειδών   χειροτεχνίας. 

- Τ.Κ. ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ  μία (1) άδεια σε ιδιωτικό  χώρο  ( θέση Ρεβέρα ) για      

πώληση   Μαντολάτου – Παστελιού - Φυτουρών . 

     -    Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ μία  (1) άδεια  σε ιδιωτικό χώρο που βρίσκεται εντός της Τ.Κ.  

- Τ.Κ  ΑΛΙΚΑΝΑ  τρείς (3) άδειες σε ιδιωτικό χώρο (αδιάθετες από το 2016 ). 

-  Δ.Κ  ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ  έξι (6) άδειες σε κοινόχρηστο χώρο (5 αδιάθετες από το 2016 

πλησίον ΟΤΕ και 1 πλησίον Ι.Ν. Αναλήψεως). 

      -    Δ.Κ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  δύο  ( 2 ) άδειες σε ιδιωτικό χώρο ( μία (1) στη θέση   

           Ραδιοφωνικός Σταθμός ιδιοκτησίας Ξένιας Πέττα  και μία (1) θέση στο   

           εργοστάσιο – ελαιοτριβείο). 

       -    Δ.Κ  ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ  δύο (2) άδειες σε ιδιωτικό χώρο εντός των ορίων  της  Δ.Κ.  

        -  Δ.Κ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ  τρείς  ( 3 ) άδειες σε ιδιωτικό χώρο μία (1) σε θέση  

απέναντι από το Α.Τ. Λαγανά, μία (1) απέναντι από το Majestic ιδιοκτησίας  

Κεφαλληνού Γεωργίου, για τατουάζ, χένα, κοτσιδάκια και μία (1) σε θέση ιδιοκτησίας  

Ξενόφου Παναγιώτη στο Λαγανά για χένα, κοτσιδάκια. 

        - Δ.Κ   ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ   μία ( 1 )  άδεια σε ιδιωτικό χώρο στις Αλυκές  

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                          
ΔΗΜΟΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
 



Δικαιούχοι 
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται 

φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα 

αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.. 

 

Σειρά προτίμησης δικαιούχων 
 Οι άδειες χορηγούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ανέργους, κατ' 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν 4264/2014.  

Οι άδειες αυτές χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε 

πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα 

(50%) και σε τυφλούς (2 άδειες), 

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς 

και σε γονείς με τρία τέκνα (3 άδειες), 

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του 

ν. 1370/1944 (Α' 82) (1 άδεια),  

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε 

γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, 

εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης 

(1 άδεια) ,  

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς 

παλιννοστούντες (1 άδεια), 

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα 

δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας (1 άδεια), 

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες 

ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση (1 άδεια) .  

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση 

μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον 

καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της 

άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την 

κατάληψη της ίδιας θέσης από περισσότερους τους ενός ενδιαφερόμενους. Αν δεν 

εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες 

χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που 

συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς 

διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη 

συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. 

Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν 

προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη 

κατηγορία προσώπων. 

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση 
(Α΄ Φάση) 

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο 

Τμήμα Αδειών Καταστημάτων στο Βανάτο : 

Α) Αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, 

ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού 

επαγγέλματος.  

Β) Πιστοποιητικό από τον ΟΑΕΔ με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 

άνεργος. 

Γ) Πιστοποιητικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες  με το οποίο αποδεικνύεται ότι ανήκει σε 

μία από τις κάτωθι κατηγορίες της (εφόσον υπάγεται σε κάποια από αυτές)  

(α) Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλοί, 

(β) Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα, 

(γ) Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82), 

(δ) Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική 

αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές 

αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,  

(ε) Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007438_S0000049758


(στ) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης της χώρας, 

(ζ) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση. 

Δ) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 02-07-2017. 

  

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση της άδειας 
(Β΄Φάση)  

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν 

επιλεγεί από την Α΄φάση καταθέτουν στην αρμόδια Υπηρεσία: 

1) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής 

δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 

47) και 1642/1986 (Α' 125), 

2) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν 

3) 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, 

4) Μισθωτήριο του χώρου εάν πρόκειται για μισθωμένο χώρο ή Ε9 εάν πρόκειται για 

ιδιόκτητο χώρο, συνοδευόμενο από τοπογραφικό αυτού. 

5) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του 

6) Δημοτική ενημερότητα (χορηγείται από το γραφείο 1 , στον  1ο όροφο στο 

Δημαρχείο στην Πλ. Σολωμού) 

7) Παράβολο 185,00 ή 75,00 € ανάλογα αν η θέση άσκησης της δραστηριότητας 

βρίσκεται σε Δημοτική Kοινότητα ή Τοπική Κοινότητα αντίστοιχα. 

 

Λοιπές προϋποθέσεις-περιορισμοί-διαδικασία 
 Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, 

αυτές αξιολογούνται από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου προκειμένου να επιλεγούν όλοι 

όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, στη συνέχεια 

συντάσσεται ονομαστική κατάσταση και αποστέλλεται στην αρμόδια τριμελή επιτροπή για 

επιλογή των τελικών δικαιούχων με κλήρωση. 

 Κατόπιν, οι τελικοί δικαιούχοι ειδοποιούνται προκειμένου να καταθέσουν τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης (β΄φάση), εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών. 

Εντός προθεσμίας 7 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών, ο Δήμος προχωρά 

στην έκδοση της άδειας στους Δικαιούχους κατόπιν απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

Η χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε κοινόχρηστο χώρο, 

προϋποθέτει την ταυτόχρονη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, με την 

καταβολή του αναλογούντος τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου εκ μέρους του 

ενδιαφερόμενου.  

 

     Δημοσίευση προκήρυξης 
      Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου, στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και σε μια τοπική ημερήσια εφημερίδα . 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ 


