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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμ.: 18/2021
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. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α'/13-11-2017)
<<Άσκηση
υπαίθριων
εμπορικών
δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις >>.
3. Την αριθμ.1/2018 με αριθμ. Πρωτ. 37698/03-04-2018 εγκύκλιο
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα <<Εφαρμογή του
ν.4497/17 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων.
4. Την με αριθμ. Πρωτ. 1944/20-01-2021 αίτηση για έκδοση άδειας
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκών αγορών), του κ.
Κατσανου Απόστολου, του Σταύρου, με τα συνημμένα σ' αυτή
δικαιολογητικά.

Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
(Λαϊκών αγορών), του κ. Κατσανού Απόστολου, του Σταύρου , κατοίκου
Δ. Πρέβεζας.
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1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για
την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται
αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί από
τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον ν.4497/17 για την
αναπλήρωση.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και του άρθρου
25, κάθε παραγωγός φυσικό πρόσωπο, υποχρεούται κατά την
δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία
στο χώρο πώλησης των προϊόντων του.
3. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει
άδεια μιας μόνο μορφής υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή λαϊκής αγοράς ή
στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου εμπορίου.
4. Ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής Λαϊκών αγορών επιτρέπεται να
δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν σε όλη την
επικράτεια, μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 32 για την
κατανομή – τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές.
5. Η άδεια ανανεώνεται ανά προϊόν για χρονικό διάστημα το οποίο δε
μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος (άρθρο 11 του Ν.4497/2017).
6. Ημ/νία έναρξης 28-01-2021 - Ημ/νία λήξης 28-01-2022.

7. Αριθμ. Κυκλοφορίας οχήματος: ΡΖΗ- 4714

Κοινοποίηση
1.Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας
2. Αστυνομική Δ/νση Πρέβεζας
3.Ενδιαφερόμενο
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