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ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερομένους, για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου, έτους 2020, από το Δήμο Πρέβεζας, σύμφωνα και με την αριθμ. 134/2020 απόφαση του

Δ.Σ.

 Οι θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τον Δήμο Πρέβεζας έτους 2020 αφορούν:

α) άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4)

μήνες και 

β)  άδειες  διάθεσης  έργων  τέχνης  ,καλλιτεχνημάτων,  χειροτεχνημάτων  ειδών  λαϊκής  τέχνης,

αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας, διάρκειας από 1 έως 12 μήνες και έχουν ως

εξής:

Α) Δ. Κοινότητα Πρέβεζας

1. Μία θέση στον Πεζόδρομο Εθνικής Αντιστάσεως (έμπροσθεν πλατείας Δικαστηρίων) της Δ.Κ.

Πρέβεζας για ψήσιμο καλαμποκιού,  μαλλί της γριάς, ποπ κορν και μόνο κατά τη διάρκεια του

καλοκαιριού, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών)

2. Μία θέση Εθνικής Αντίστασης 77 και μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διάρκειας μέχρι 

τεσσάρων μηνών , (για ψήσιμο καλαμποκιού).

3. Μία θέση επί του αυλείου χώρου Δημοτικού Κηποθεάτρου <<Γιάννης Ρίτσος>> και μόνο κατά

τη διάρκεια του καλοκαιριού, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών, ( για ψήσιμο καλαμποκιού).

4. Μία θέση στην οδό Μπιζανίου 69 και σύμφωνα με τις εγκρίσεις των αντίστοιχων υπηρεσιών και

μόνο  κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού,  διάρκειας  μέχρι  τεσσάρων  μηνών,  (για  ψήσιμο

καλαμποκιού).

5. Μία θέση στην Οδό Β. Μπάλκου (Πεζόδρομος Λαϊκής Αγοράς) της Δ.Κ. Πρέβεζας και μόνο

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών), ( για ψήσιμο καλαμποκιού). 
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Β) Τ. Κ. Καναλίου

1. Μία θέση μόνο για καλαμπόκια ή μαλλί της γριάς ή ποπ κορν μπροστά στην είσοδο του ΛΟΥΝΑ

ΠΑΡΚ

2. Μία θέση παραγωγών πωλητών, για είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα, σε

χώρο της κεντρικής πλατείας του Καναλίου, έτσι ώστε να μη δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση της

πλατείας.

3. Μία θέση παραγωγών πωλητών για είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα, στην

πλατεία Καστροσυκιάς και σε μέρος που να μη δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση της πλατείας.

Γ) Τ.Κ. Βράχου

Μία θέση μόνο για καλαμπόκια ή ποπ κορν κλπ στην κεντρική πλατεία του οικισμού Λυγιάς, σε

μέρος που να μη δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση της πλατείας. 

Δ) Τ.Κ. Βρυσούλας

Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού στην κεντρική πλατεία Βρυσούλας

Ε) Τ.Κ. Στεφάνης

Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού, δίπλα στην κεντρική πλατεία Στεφάνης.

ΣΤ) Τ.Κ. Σκιαδά

Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού δίπλα από την κεντρική πλατεία Σκιαδά.

Ζ) Τ.Κ. Λούρου

Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού, δίπλα στην γεφυροπλάσιγγα της πρώην ΕΑΣ Λούρου.

Η) Τ.Κ Ανω Ράχης

Μία θέση δίπλα στην κεντρική πλατεία Ανω Ράχης.

Ο Δήμος Πρέβεζας,  καλεί  τους ενδιαφερόμενους  για την απόκτηση άδειας υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου, να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 15-06-2020

μέχρι  26-06-2020  ημέρα  Παρασκευή,  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  στο  Τμήμα

Αγροτικής Ανάπτυξης (κτίριο πρώην Λαϊκής Αγοράς) Δ. Πρέβεζας.
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Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  χορήγηση  άδειας  υπαίθριου  εμπορίου  της

περίπτωσης (α) «άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων μέχρι 4 μήνες» είναι τα

εξής:

• Αίτηση 

• Δελτίο ανεργίας σε ισχύ

• Φ/α Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους

Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα

όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο

υποψήφιος  με  το  χαμηλότερο  οικογενειακό  εισόδημα  προηγείται.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας

διενεργείται κλήρωση.

2. Τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  χορήγηση  άδειας  υπαίθριου  εμπορίου  της

περίπτωσης (β) «άδειες διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων κ.λ.π» είναι τα εξής:

• Αίτηση  –  υπεύθυνη  δήλωση  ,  στην  οποία  ο  ενδιαφερόμενος  δηλώνει  ότι  δεν  κατέχει

οποιασδήποτε  άλλης  μορφής  άδεια  υπαίθριου  εμπορίου.  Αναφέρει  επίσης  τα  είδη  που

κατασκευάζει,  τα  μηχανήματα,  τα  υλικά  και  τα  εργαλεία  που  χρησιμοποιεί  και  ότι  τα

παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία.

• Βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας:

◦ Για  έργα  τέχνης  και  καλλιτεχνήματα  προσκομίζεται  βεβαίωση  του  Επιμελητηρίου

Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε).

◦ Για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται

από την Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας

Βιομηχανίας  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  ανάπτυξης  ύστερα  από  επίδειξη  του

ενδιαφερόμενου  της  διαδικασίας  παραγωγής  του  χειροτεχνήματος.  Στη  σχετική

βεβαίωση  αναγράφονται  τα  παραγόμενα  είδη,  τα  μηχανήματα,τα  υλικά  και  τα

χρησιμοποιούμενα εργαλεία.

• Έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της. 
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Β.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Κατά  την  έκδοση  της  σχετικής  άδειας  υπαίθριου  εμπορίου,  ο  ενδιαφερόμενος  καταθέτει  στην

Αρμόδια Υπηρεσία :

1. Για άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων διάρκειας μέχρι 4 μήνες τα εξής:

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 

• Βιβλιάριο Υγείας σε ισχύ, ή Πιστοποιητικό υγείας-σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/ οικ.

35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.

• Αποδεικτικό είσπραξης τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου

• Δημοτική Ενημερότητα (άρθρο 285, του Ν. 3463/2006)

2. Για χορήγηση άδειας διάθεσης έργων τέχνης,καλλιτεχνημάτων χειροτεχνημάτων ,λαϊκής τέχνης

δικής  τους  δημιουργίας,  διάρκειας  από  1  έως  12  μήνες  εγκρίνεται  η  δραστηριοποίηση  σε

συγκεκριμένο σημείο,

• με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους και

• με Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285.του Ν.3463/2006)

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις  26-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

μ.μ.

Πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης, δίδονται από το τμήμα Αγροτικής

Ανάπτυξης Δ. Πρέβεζας.

Ο Αντιδήμαρχος

Κουμπής Γρηγόριος
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