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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμ.: 349/2017
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/10 <Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης>>(ΦΕΚ87/Α'/2010), περί αρμοδιοτήτων
του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α'/15-5-2014)
<<Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός εμπορικού
καταστήματος και άλλες διατάξεις>>.
3. Τα με αριθμ πρωτ. Κ1 929/10-6-2014 και 2075/560/14-1-2015
έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με
θέμα παροχή διευκρινήσεων του Ν. 4264/2014 και ανανέωση
αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, αντίστοιχα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 33, του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/298-2014 σύμφωνα με το οποίο, δεν επιτρέπεται η άσκηση
πλανόδιου εμπορίου σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω
των τριών (3.000) χιλιάδων κατοίκων.
5. Την από 23-6-2017 αίτηση του κ. Καντζιώτη Παύλου, του
Γεωργίου και τα συνημμένα σ' αυτή δικαιολογητικά.
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Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την ανανέωση της αριθμ. 20919/19-6-2014 άδειας
άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, σε ιδιωτικό χώρο, για πώληση
καφέδων και άλλων ροφημάτων, τυποποιημένων παγωτών, τοστ, κτλ.,
στον κ. Καντζιώτη Παύλο, του Γεωργίου, κάτοικο Καναλίου Πρέβεζας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι 19-6-2018 και για τη θέση (ιδιωτικός
χώρος στην περιοχή <Ε.Ο. Γεφ.Καλογήρου-Πρέβεζα-Κόμβος Φραξύλα>
στο Κανάλι Πρέβεζας
1.Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο και σε κάθε
ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας προς την αρμόδια αρχή που την
εξέδωσε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φορολογική ενημερότητα
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της
άδειας.
2. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και
αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
3. Σε περίπτωση αναπλήρωσης του αδειούχου πωλητή υπαίθριου
εμπορίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 4264/2014.
4. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη, ισχύει για τη θέση για την οποία
εκδόθηκε και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον
οποίο χορηγήθηκε.
5.Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την
παρ. 1 του άρθρου 22, του Ν. 4264/2014 ο δικαιούχος οφείλει να το
δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την
άδεια.
Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παρ. 1, του
άρθρου 31, του Ν. 4264/2014.
Κοινοποίηση
1.Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας
2. Αστυνομική Δ/νση Πρέβεζας
3.Ενδιαφερόμενο
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