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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμ.: 278/2021

   Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/10 <Νέα Αρχιτεκτονική
της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα 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 από 07-06-2021 αίτηση για ανανέωση αδείας του κ. Σαλμά
Σωτήριου του Κων/νου  και τα συνημμένα σ' αυτή δικαιολογητικά.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε  την  ανανέωση  της  αριθμ.  ΔΑ/590  άδειας  άσκησης
Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου  Πλανόδιου Εμπορίου,  με αντικείμενο
εμπορίας  πρωτογενή  διατροφικά  προϊόντα  γης  και  μεταποιημένα
διατροφικά προίόντα,  του κ.  Σαλμά Σωτήριου του Κων/νου,  κατοίκου
Ν.Σινώπης  Δ. Πρέβεζας. 

1.  Δεν  επιτρέπεται  η  άσκηση  πλανόδιου  εμπορίου  α).  σε  απόσταση
μικρότερη των 150 μ. από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα
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και  β).  σε  δημοτικές  κοινότητες  με  μόνιμο πληθυσμό  άνω των πέντε
(5.000) χιλιάδων κατοίκων.
2. Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος
μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
3. Ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής πλανόδιου εμπορίου επιτρέπεται
να  ασκεί  τη  δραστηριότητά  του  εντός  των  διοικητικών  ορίων  της
περιφέρειας στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε και σε δύο ακόμη
περιφέρειες  
4.  Οι  άδειες  άσκησης  υπαίθριου  εμπορίου  είναι  προσωποπαγείς  και
αμεταβίβαστες,  δεν  επιτρέπεται  να  εκμισθωθούν  ή  να  παραχωρηθούν
κατά χρήση σε οποιονδήποτε τρίτο και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε
ενήλικο φυσικό πρόσωπο.
5. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου ισχύουν μέχρι
την  συνταξιοδότηση  των  κατόχων  τους  και  θεωρούνται  ανά  τριετία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4497/2017.
 
6. Αριθ. Κυκλοφ. Οχήματος: ΡΖΚ-5100

7. Εναρξη Ισχύος : 08-06-2021   Λήξη Ισχύος: 08-06-2024

                                                  
Κοινοποίηση
1.Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. Αστυνομική Δ/νση Πρέβεζας
3.Ενδιαφερόμενο                                            
                                                                      ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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