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ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση έγκρισης δραστηριοποίησης πώλησης καλαμποκιού, 
μαλλί της γριάς, ποπ κορν σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με 
αντικείμενο εκμετάλλευσης φορητή εγκατάσταση έψησης για καλαμπόκι, μαλλί της γριάς, ποπ 
κορν με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους  

 
Ο Αντιδήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Α̟ποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') άρθρο 40: «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

3. Το άρθρο 285 του Ν.3463/06 

4. Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β'), άρθρο 14,παρ.4α,  
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες 
διατάξεις 

5. Απόφαση Υπ.Υγείας & Κοιν. Αλληλ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/04.04.2012 (ΦΕΚ 1199/11.04.2012 τεύχος 
Β'), Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος  

6. Την υπ’αριθμ. 186/2020 (ΑΔΑ: Ω05ΞΩ9Ψ-ΦΥ3) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Τροποποίηση της αρίθμ. 
97/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  –Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων» 

7. Την υπ’αρίθμ. 99/2021 (ΑΔΑ:ΨΠ7ΖΩ9Ψ-ΤΕΧ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Xορήγηση βραχυχρόνιας 
άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την καλοκαιρινή περίοδο 2021, στην Κοινότητα Παραλίου 
Άστρους»  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης δραστηριοποίησης 
πώλησης καλαμποκιού, μαλλί της γριάς, ποπ κορν σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή 
στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης φορητή εγκατάσταση έψησης για καλαμπόκι, 
μαλλί της γριάς, ποπ κορν, με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες σε μία καθορισμένη θέση 
στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 4497/2017. 

 Η ακριβής θέση δραστηριοποίησης και το καταβαλλόμενο τέλος καθορίστηκαν με τις 
υπ’αρίθμ.75/2019 (ΑΔΑ:ΩΔΨΓΩ9Ψ-9Κ6) (ΘΕΣΗ 1) και 57/2019(ΑΔΑ:ΩΛ6ΔΩ9Ψ-1ΗΦ) 
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. 

http://dimosnet.gr/blog/law_category/apofash_yp-ygeias__koin-_allhl-_y1g__g-p__oik_35797__04-04-2012_fek_1199__11-04-2012_teyxos_b/
http://dimosnet.gr/blog/law_category/apofash_yp-ygeias__koin-_allhl-_y1g__g-p__oik_35797__04-04-2012_fek_1199__11-04-2012_teyxos_b/


 
Α)ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενοι αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με 
αντικείμενο εκμετάλλευσης φορητή εγκατάσταση έψησης (για καλαμπόκι, μαλλί της γριάς, ποπ 
κορν) 
 
Β)ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση της εν λόγω έγκρισης δραστηριοποίησης θα πρέπει να 
υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. άδεια άσκησης πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης φορητή 
εγκατάσταση έψησης για καλαμπόκι, μαλλί της γριάς, ποπ κορν,  

2. φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,  
3. ισχύουσα άδεια διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής 

δραστηριότητας (για αλλοδαπούς - πολίτες κράτους εκτός Ε.Ε.), 
4. βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδίδεται 

από την οικεία Αστυνομική Αρχή (για αλλοδαπούς - πολίτες κράτους μέλους της Ε.Έ.),  
5. υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι θα εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και 

διάθεση τροφίμων όπως προβλέπεται από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία,  
6. βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 

 
Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Μετά τη διαδικασία επιλογής και προκειμένου να εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη έγκρισης 
δραστηριοποίησης από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει:  

1. απόδειξη καταβολής του αντίστοιχου τέλους 
2. πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ 
3. δύο πρόσφατες φωτογραφίες  

 
Δ)ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Οι αιτήσεις, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα θα συνοδεύονται από τα 
προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.  
 
Ε)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά, θα 
πραγματοποιηθεί ο έλεγχός τους από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου. Εάν ο αριθμός των 
αιτήσεων των ενδιαφερομένων προσώπων είναι ίσος του αριθμού της προς διάθεση θέσης τότε, 
χορηγείται άδεια σε αυτόν τον ενδιαφερόμενο.  

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υφιστάμενων αδειούχων πλανόδιου ή 
στάσιμου εμπορίου είναι μεγαλύτερος του αριθμού της προς διάθεση θέσης τότε διενεργείται 
κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατόπιν 
πρόσκλησης των ενδιαφερομένων 

Στη συνέχεια θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, για την έκδοση 
της οποίας προαπαιτούμενο θα είναι η καταβολή του αναλογούντος τέλους, πιστοποιητικό υγείας 
σε ισχύ και δύο πρόσφατες φωτογραφίες  
 



Οι αδειούχοι του παρόντος υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων της 
κείμενης φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των λοιπών σχετικών με την άσκηση της εν λόγω 
δραστηριότητάς τους διατάξεων. 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
www.boriakinouria.gov.gr 

 
Συνημ.:  Υπόδειγμα Αίτησης  
                 

 
 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

 
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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