ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ 10 / 05 / 2017
Αριθ. Πρωτ. : 18174

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λαγοπάτη & Αταλάντης
Ταχ. Κωδ. : 22100
Πληροφορίες : Βρεττού Β.
Τηλέφωνο : 2713 600 430-407
Φαξ :
2710 241502

Θέμα: Δημοσίευση Προκήρυξης.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθ. πρωτ. 17995/9-5-2017
προκήρυξη θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τρίπολη και
παρακαλούμε όπως αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Τρίπολης για το
χρονικό διάστημα από 11.05.2017 έως και 31.05.2017.
Επίσης παρακαλούμε όπως το αποδεικτικό ανάρτησης αποσταλεί
στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Βασιλική Βρεττού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λαγοπάτη & Αταλάντης
Ταχ. Κωδ. : 22100
Πληροφορίες : Βρεττού Β.
Τηλέφωνο : 2713 600 430, 2713 600
481
Φαξ :
2710 241502

ΑΔΑ: 68ΨΑΩΗΡ-ΟΧΦ

ΤΡΙΠΟΛΗ 9/ 05 / 2017
Αριθ. Πρωτ. : 17995

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διάθεσης Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, για το έτος 2017.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Τ Ρ Ι Π ΟΛ Η Σ
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. Τον «Οργανισμό του Δήμου Τρίπολης» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2025/Β/09-09-2011
3. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 884/2014 (ΑΔΑ: 6ΨΗΗΩΗΡ-ΙΨΝ ) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Τρίπολης περί «Αριθμός αδειών υπαίθριου εμπορίου».
5. Την υπ’ αριθ. 872/16-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΑ0Π7Λ1 – ΒΚ0) Απόφαση
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Καθορισμού αριθμού αδειών άσκησης
υπαίθριου εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη χορήγηση τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το
έτος 2017 στο Δήμο Τρίπολης. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων είναι η εξής:
Α)Πλατεία Άρεως
 Μία (1) θέση για πώληση μαλλί της γριάς – ποπ κορν πλησίον του
περιπτέρου, κατά μήκος της πλευράς του πάρκου (έμπροσθεν του
καταστήματος GRAND CHALLET).
 Δύο (2) θέσεις για πώληση καλαμποκιών ή καστάνων πλησίον του
περιπτέρου, κατά μήκος της πλευράς του πάρκου (έμπροσθεν του
καταστήματος GRAND CHALLET).

Β) Πλατεία Αγ. Βασιλείου
 Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιών ή καστάνων μεταξύ των δύο
περιπτέρων στην πλευρά που βρίσκεται το ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 Μία (1) θέση για πώληση μαλλί της γριάς – ποπ κορν μεταξύ των δύο
περιπτέρων στην πλευρά που βρίσκεται το ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ


Δικαιούχοι Άσκησης Δραστηριότητας Πωλητή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου 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.
Η άδεια αυτή χορηγείται 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,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών,
καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής
περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82),
(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,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και
ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες
ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
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. 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.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσα
στην προθεσμία που καθορίζεται από την παρούσα προκήρυξη στην αρμόδια αρχή
Δήμος Τρίπολης, τα κάτωθι:
1. 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.
 Δεν είναι συνταξιούχος
2. Αίτηση προς τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στην οποία να αναφέρεται
το είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλήσει
3. Πιστοποιητικό Ανεργίας
4. Πιστοποιητικό :
 Αναπηρίας 50% ή τυφλών
 Πολυτέκνων ή Τριτέκνων
 Ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄ 82)
 Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία
 Ομογενών Βορειοηπειρωτών και ομογενών παλινοστούντων
 Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά
 Απεξαρτημένων ατόμων
5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και την προϋπόθεση έγκρισης της
αδείας, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν
τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω:
1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί
υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος (Ν. 4045/1960(Α΄47) &
Ν. 1642/1986(Α΄125).
2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν
3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει
ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής
νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων –ποτών
4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει (με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου) επίσης, την
άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόμενου ή του
προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριοπιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
Αιτήσεις –Διαδικασία –Χρόνος Υποβολής
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Τρίπολης
(Ταχυδρομική Δ/νση: Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Ισόγειο) και κατατίθενται από τους
ενδιαφερόμενους αυτοπρόσωπος ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15.05.2017 μέχρι και 31.05.2017 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη
δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη εμπορευμάτων προς πώληση.
Αντικατάσταση, συμπλήρωση ή διόρθωση του φακέλου της αίτησης επιτρέπεται μόνο
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ήτοι μέχρι και 31.05.2017.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, διεύθυνση:
Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, 2ος όροφος, Τηλ 2713 600 430 & 2713 600 481 τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του ανωτάτου αριθμού από τους ενδιαφερόμενους για την
χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου, των εν λόγω επικυρωμένων αδειών από τον
Δήμαρχο Τρίπολης, θα γίνει νέα προκήρυξη προκειμένου να καλυφθεί ο εν λόγω
προβλεπόμενος αριθμός αδειών στο Δήμο Τρίπολης.
Δημοσίευση Προκήρυξης.
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Τρίπολης, θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων των Δ.Ε. του Δήμου Τρίπολης, ενώ θα διατίθεται από τη Δ/νση
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, 2ος όροφος).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

