
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  12/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 90/2022 

Θέμα: Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών. 

Στο Αμύνταιο, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, στις 23 του μηνός 
Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική εξ αναβολής συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 
169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 18959/02-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 
1098), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4761/28-01-2022 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8612/19-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος Γεώργου Τρύφων 
Θωμαΐδης Χρήστος Τσαχειρίδης Σπύρος 
Κιοσές Παναγιώτης Νάτσης Ιωάννης 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Δεμερτζίδης Στυλιανός 
Σονιάδου Σωτηρία  
Κύρκου Κυριάκος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Ιωάννου Χρήστος  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Γυρίκη Ελένη  
Καραούλη Αφροδίτη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 
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Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Πριν την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, απεβλήθει ο 
δημοτικός σύμβουλος Αντωνιάδης Θεοχάρης από την συνεδρίαση. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Κρητικού Διαμαντούλα και Σονιάδου Σωτηρία. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπάντη 
Ιορδάνη ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση του 
αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη η οποία έχει  ως εξής: 

Έχοντας υπόψη : 

Α. Την παρ. 6 του άρθρου 94 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) : « Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Β. Το άρθρο 19 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α') : 

1. Η άδεια με τις αντίστοιχες θέσεις επαγγελματία πωλητή, η άδεια και οι θέσεις 
δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή σε όλους τους τομείς υπαίθριου εμπορίου, 
καθώς και η άδεια και τα δικαιώματα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο 
μπορούν να μεταβιβάζονται, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : 

 α) Οριστική παύση δραστηριοποίησης λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης ή 
αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με εξήντα επτά τοις εκατό 
(67%). Εντός έξι (6) μηνών από την οριστική παύση της δραστηριότητας, ο πωλητής 
μπορεί να μεταβιβάσει την άδεια και τις θέσεις ή τα δικαιώματα δραστηριοποίησης 
στο πλανόδιο εμπόριο, σε ένα από τα ενήλικα τέκνα ή τον/την σύζυγό του ή τον/την 
συμβίο/α του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4356/2015 (Α’ 181), ή τους/τις 
αδελφούς/αδελφές του, εφόσον ο τελευταίος/α πληροί τις προϋποθέσεις, 
προκειμένου να είναι κάτοχος της άδειας. Ο μεταβιβάζων πωλητής, εφόσον έχει 
εξοφλήσει τις οφειλές που αφορούν στις θέσεις που αναφέρονται στην άδεια ή τη 
δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εμπόριο, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σχετική 
αίτηση με την οποία δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο επιθυμεί να μεταβιβαστούν η 
άδεια και οι θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτήν, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από την απόφαση της παρ.  3 του άρθρου 67. Ο αποδέκτης της 
άδειας και των θέσεων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση αποδοχής της άδειας, 
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον τύπο άδειας που 
του μεταβιβάζεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση της παρ.  3 του 
άρθρου 67.  

β) Παύση δραστηριοποίησης λόγω θανάτου. Εντός έξι (6) μηνών από την οριστική 
παύση της δραστηριότητας, τα ενήλικα τέκνα ή ο/η σύζυγός ή ο συμβίος/α, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στον ν. 4356/2015, ή οι αδελφοί/αδελφές του κατόχου που 
απεβίωσε δύναται, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του θανάτου, να 
ζητήσει τη μεταβίβαση της άδειας δραστηριοποίησης του αποβιώσαντος πωλητή, και 
τις θέσεις ή τα δικαιώματα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο που 
αντιστοιχούν σε αυτήν, στο πρόσωπό του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, 
προκειμένου να είναι κάτοχος της άδειας δραστηριοποίησης. Ο αποδέκτης της άδειας 
και των θέσεων ή των δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο που 
αντιστοιχούν σε αυτήν υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, αίτηση αποδοχής της άδειας, 
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον τύπο άδειας που 
του μεταβιβάζεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση της παρ.  3 του 
άρθρου 67, καθώς και με έγγραφη παραίτηση των υπολοίπων πιθανών δικαιούχων. 
Εφόσον η ανωτέρω αίτηση υποβληθεί εμπρόθεσμα από περισσότερους του ενός 
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δικαιούχους, προηγείται αυτός που προτιμάται από τον αποβιώσαντα με 
δημοσιευμένη διάταξη τελευταίας βούλησης, και αν αυτή δεν υπάρχει, κατά σειρά 
προτεραιότητας τα ενήλικα τέκνα του, ο/η σύζυγός ή ο/η συμβίος/α και οι 
αδελφοί/αδελφές του με τα κριτήρια της παρ.  1 του άρθρου 16. Εφόσον υπάρχουν 
περισσότεροι του ενός διεκδικητές, η άδεια και οι θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτήν 
αποδίδονται σε έναν από τους διεκδικητές κατόπιν διενέργειας δημόσιας κλήρωσης. 
Για την έκδοση απόφασης μεταβίβασης της άδειας από την αρμόδια αρχή απαιτείται 
η προηγούμενη εξόφληση από τον νέο κάτοχο όλων των οφειλών του αποβιώσαντα 
προκατόχου του που αφορούν στις θέσεις ή τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο 
εμπόριο που αναφέρονται στην άδεια που μεταβιβάστηκε.  

2. Ειδικά για τη μεταβίβαση της άδειας σε σύζυγο ή συμβίο/α, απαιτείται ο γάμος ή το 
σύμφωνο συμβίωσης να υφίσταται για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.  

3. Αν η αίτηση μεταβίβασης της άδειας δραστηριοποίησης πωλητή δεν υποβληθεί 
εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως και 
αυτή δεν μπορεί πλέον να μεταβιβασθεί.  

4. Απαγορεύεται σε κάτοχο άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο που 
μεταβίβασε αυτήν σε τρίτον, σύμφωνα με το παρόν, να αποκτήσει νέα άδεια ή να 
αποδεχθεί τη μεταβίβαση σε αυτόν υφιστάμενης άδειας δραστηριοποίησης στο 
υπαίθριο εμπόριο.  

5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της άδειας δραστηριοποίησης πωλητή, η ισχύς της 
οποίας έχει ανασταλεί, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21, και για όσο 
χρόνο διαρκεί η αναστολή.  

6. Η αρμόδια αρχή καταχωρεί την απόφαση αποδοχής της μεταβίβασης και την άδεια 
που μεταβιβάστηκε στο Ο.Π.Σ.Α.Α.. 

Γ. Το άρθρο 7 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α') : 

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο είναι προσωποπαγής και 
χορηγείται για την πώληση ειδών που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. Τα είδη 
που μπορεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου 
ορίζονται με την απόφαση της παρ.  2 του άρθρου 67.  

2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο στο οποίο δεν έχει 
χορηγηθεί άλλη άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου. 

Δ. Την υπ΄ αριθ. 21061/01.02.2022 ( Φ.Ε.Κ. 980/03.03.2022 Β΄) Απόφαση Υπ. 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων « Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη 
μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και 
των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο»: 

Άρθρο 6 

1. Στην περίπτωση μεταβίβασης της άδειας λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης ή 
αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά (67%) υποβάλλεται  
στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 19 
και ιδίως της περίπτωσης του ν. 4849/ 2021, αίτηση από τον κάτοχο της άδειας 
συνοδευόμενη από τα από τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά : 

α) βεβαίωση συνταξιοδότησης του κατόχου της άδειας ή υπεύθυνη δήλωση οριστικής 
παύσης δραστηριοποίησης λόγω παραίτησης από την άδεια ή βεβαίωση που 
εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας, κατά περίπτωση, 

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του κατόχου της άδειας, 

γ) αίτηση του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια στην οποία αναφέρονται :  

γα) τα στοιχεία της ταυτότητας του, 
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γβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του, 

γγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του, 

δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει 
οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου, 

ε) τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των περ. γ’ έως και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4. 

2. Στην περίπτωση μεταβίβασης της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που 
δικαιούται να αποκτήσει την άδεια με τις αντίστοιχες θέσεις ή τα αντίστοιχα 
δικαιώματα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, υποβάλλει στις αρμόδιες 
αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 
4849/2021, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία θανάτου του 
κατόχου της άδειας :  

α) αίτηση στην οποία αναφέρονται : 

αα) τα στοιχεία της ταυτότητάς του, 

αβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, 

βγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του, 

β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται 
την άδεια ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου, 

γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου,  

δ) πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, 

ε) έγγραφη παραίτηση των πιθανών υπόλοιπων δικαιούχων ή δημοσιευμένη διάταξη 
τελευταίας βούλησης με την οποία καθίσταται κληρονόμος της άδειας συνοδευόμενη 
από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποποιήθηκε την κληρονομιά ή πρακτικό διενέργειας 
δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια αρχή, 

στ) τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των περ. γ’ έως και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4. 

Ε. Την υπ΄ αριθμ. 9181/01-02-2022 ( ΦΕΚ 433/07-02-2022 τεύχος Β΄) Απόφαση Υπ. 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων « Συνδυασμοί προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο 
εμπόριο, αλλαγές και προσθήκες προϊόντων, στοιχεία που αναγράφονται στην 
πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης και αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων 
ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές ». 

ΣΤ. Την υπ΄ αριθ. 18982/21.02.2022 ( Φ.Ε.Κ. 925/01.03.2022 Β΄) Απόφαση Υπ. 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Είδη πώλησης 
για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου». 

Ζ. Την υπ΄ αριθ. 12679/01.02.2018 ( Φ.Ε.Κ. 353/07.02.2018 Β΄) υπουργική 
απόφαση: « Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών 
υπαίθριου εμπορίου». 

Η. Την υπ’ αριθ. 43 / 1996 άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών του ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Α.Φ.Μ. 031776529, κατηγορία άδειας εμπορίας Ε΄« 
Βιομηχανικά Είδη ( όσα επιθυμεί από την κατηγορία ) », η οποία εκδόθηκε από την 
τέως Νομαρχία Φλώρινας και λαϊκές αγορές δραστηριοποίησης ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (αριθμ. 
θέσεων 18 & 19 ) - ΦΛΩΡΙΝΑΣ ( αριθμ. θέσεων Β4 & Β5 ) - ΜΕΛΙΤΗΣ (αριθμ. θέσεων 
Α59 & Α60 ) - ΑΡΝΙΣΣΑΣ ( αριθμ. θέσης 25 ). 

Θ. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7070/19-04-2022 αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του 
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ζητείται να του μεταβιβαστεί η ανωτέρω άδεια 
λόγω θανάτου του αδειούχου πωλητή όπως προκύπτει και από την ληξιαρχική 
πράξη θανάτου του αποβιώσαντα, η οποία συνοδεύει τον φάκελο της αίτησης. 
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Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την έγκριση μεταβίβασης 
της επαγγελματικής άδειας « ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ Βιομηχανικά Είδη    ( όσα 
αναφέρονται στην κατηγορία ) » σύμφωνα και με το Ε΄ σχετικό της παρούσης όσο 
αφορά τον συνδυασμό προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, με αριθμό 
43 / 1996 του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με Α.Φ.Μ. 031776529, λόγω 
θανάτου στον υιό του ΠΕΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, με Α.Φ.Μ. 133140354, 
κατοίκου Αμυνταίου και θα ισχύει από την έγκριση του Δημοτικού Σ/λίου και για πέντε 
( 5 ) έτη. 

Την διαγραφή του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τις καταστάσεις 
κατόχων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'). 

2. Την υπ΄ αριθ. 21061/01.02.2022 ( Φ.Ε.Κ. 980/03.03.2022 Β΄) Απόφαση Υπ. 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

3. Την υπ’ αριθ. 43 / 1996 άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών του 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Α.Φ.Μ. 031776529, κατηγορία άδειας 

εμπορίας Ε΄« Βιομηχανικά Είδη ( όσα επιθυμεί από την κατηγορία ) », η οποία 

εκδόθηκε από την τέως Νομαρχία Φλώρινας. 

4. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 7070/19-04-2022 αίτηση του ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΣΤΑΥΡΟΥ για μεταβίβαση της άδειας του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ λόγω θανάτου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά 

5. Την υπ΄ αριθμ. 9181/01-02-2022 ( ΦΕΚ 433/07-02-2022 τεύχος Β΄) Απόφαση 

Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

6. Την υπ΄ αριθμ. 18982/21.02.2022 ( Φ.Ε.Κ. 925/01.03.2022 Β΄) Απόφαση Υπ. 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

7. Την υπ΄ αριθ. 12679/01.02.2018 ( Φ.Ε.Κ. 353/07.02.2018 Β΄) υπουργική 

απόφαση: « Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών 

πωλητών υπαίθριου εμπορίου». 

8. Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.  Εγκρίνει  την μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. 43 / 1996 άδειας επαγγελματία πωλητή 
λαϊκών αγορών του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με Α.Φ.Μ. 031776529, 
κατηγορία άδειας εμπορίας « ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ Βιομηχανικά Είδη ( όσα αναφέρονται 
στην κατηγορία ) » σύμφωνα και με το Ε΄ σχετικό της παρούσης όσο αφορά τον 
συνδυασμό προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, και λαϊκές αγορές 
δραστηριοποίησης ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ( αριθμ. θέσεων 18 & 19 ) - ΦΛΩΡΙΝΑΣ ( αριθμ. 
θέσεων Β4 & Β5 ) – ΜΕΛΙΤΗΣ ( αριθμ. θέσεων Α59 & Α60 ) - ΑΡΝΙΣΣΑΣ ( αριθμ. 
θέσης 25 ) στον υιό του ΠΕΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, με Α.Φ.Μ. 133140354, 
κατοίκου Αμυνταίου για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω.      

Β. 1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο είναι προσωποπαγής και 
χορηγείται για την πώληση ειδών που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. Τα είδη 
που μπορεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου 
ορίζονται με την απόφαση της παρ.  2 του άρθρου 67.  

2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο στο οποίο δεν έχει 

χορηγηθεί άλλη άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου. 
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Γ. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου ισχύει για πέντε ( 5 ) έτη και 
ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, υποβάλλοντας στην αρμόδια 
αρχή αίτημα για ανανέωση της άδειας δραστηριοποίησής του, εντός προθεσμίας 
τριάντα ( 30 ) ημερών από την λήξη ισχύος της υφιστάμενης, καθώς και των 
αντίστοιχων θέσεων. 

Δ. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ' όλη τη 
διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το 
διατηρεί σε καλή κατάσταση. 

Ε. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται να : 

α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στον 
επαγγελματικό χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό 
δίκτυο και στο χώρο παραγωγής, και 

β. παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται.  

ΣΤ. Οι επαγγελματίες πωλητές υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσιο τέλος, όπως 
αυτό έχει καθοριστεί στην υπ’ αριθ. 166/2017 ΑΔΑ: 7Θ8ΦΩΨΛ-Κ1Ω απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  

Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο 
πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν. 
4389/2016 (Α' 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί, τα 
προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο 
(ανταποδοτικά, δημοτικά κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ. 

Ζ. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους 
Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων 
αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη 
απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της 
κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, 
Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281). 

Η. Για τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα επιβάλλονται 

οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα και γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες που 

προβλέπονται στον πίνακα σύμφωνα με τα άρθρα 62 & 63 του Ν.4849/2021 ( ΦΕΚ 

207 / 05-11-2021 Β΄).  

Εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος υπάλληλος για την καταχώριση των στοιχείων των 

επαγγελματικών αδειών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Α.Α) και την διαγραφή του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ από τις καταστάσεις κατόχων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών 

αγορών. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  90/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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