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          ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Χορήγηση  σαράντα-μίας  ( 41 ) αδιάθετων από το προηγούμενο έτος (2015) αδειών  

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Λέσβου 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.   Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) 
2. Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ118/Α/15.05.2014) «Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός 

καταστήματος και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3.   Το υπ’ αριθμ. Κ1-826/22.5.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.&ΔΙΚΤ (περί άσκησης υπαίθριας 

στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας σε ιδιωτικό χώρο) 
4. Την με αριθμ. πρωτ. 3384/2016 απόφαση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Λέσβου περί 

«Καθορισμού αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στασίμου εμπορίου και λοιπών ρυθμίσεων που προβλέπονται 
από το άρθρο 22 του Ν.4264/2014 Π.Ε. Λέσβου για το έτος 2016» 

5. Την υπ’ αριθμ. 945 /2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου «Καθορισμός αριθμού νέων αδειών 
στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016»  

6. Την υπ’ αριθμ. 981/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1085/2015 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με θέμα: ‘Καθορισμός του τέλους χρήσης των χώρων για την 
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Λέσβου έτους 2016’» 

7. Την με αριθμ. 49/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Εισήγηση για επανακαθορισμό των 
θέσεων του υπαίθριου στασίμου εμπορίου» 

8. Την με αριθμ.61/2016 συμπληρωματική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Συμπλήρωση της με 
αριθμ. 49/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για τον επανακαθορισμό των θέσεων του υπαίθριου στασίμου εμπορίου» 

9. Την με αριθμ. 299/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Επανακαθορισμός των θέσεων του 
υπαίθριου στασίμου εμπορίου Δήμου Λέσβου» 

10. Την με αριθμ. 338/2016 συμπληρωματική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Συμπλήρωση της υπ’ 
αριθμ. 299/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επανακαθορισμού των θέσεων του υπαίθριου στασίμου 
εμπορίου Δήμου Λέσβου» 

11. Το γεγονός ότι έμειναν αδιάθετες (67) άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από το προηγούμενο έτος 
2015, για τις οποίες καθορίστηκαν σαράντα-οκτώ (48 θέσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του 
Ν. 4264/2014, 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4403/2016, άρθρο 53, παρ. 6 (Μεταβατική διάταξη παρ. β) σύμφωνα με την οποία «η 
έκδοση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, πλανοδίου ή στασίμου, με αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, με εξαίρεση τις άδειες που δίδονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του 
Ν.4264/2014 (Α΄118), καθώς και κάθε προς τον σκοπό αυτό σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια, 
αναστέλλεται έως τις 30.06.2017», 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54907/01.08.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται η από 30.05.2016 προσφυγή κατά της με αριθμ. 299/2016 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη χορήγηση σαράντα-μίας (41) συνολικά αδειών για ισάριθμες θέσεις υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου, αδιάθετες από το προηγούμενο έτος (2015), στον Δήμο Λέσβου, οι οποίες αφορούν στις 
κάτωθι θέσεις ανά Δημοτική Ενότητα: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ (Αρ. Απόφ. 02/2016) 
-Μία θέση 8 τ.μ. πώλησης ειδών χειροτεχνίας –κοσμημάτων στο σημείο από το εστιατόριο Δαγιέλλη έως τα 
σκαλοπάτια του Αναγνωστηρίου 
-Μία θέση 2 τ.μ. πώλησης καλαμποκιού, καστάνων, ποπ-κορν, στην πεζούλα απέναντι από το Αναγνωστήριο 
-Μία θέση 1 τ.μ. πώλησης παραδοσιακού χαλβά μπροστά από την οικία Κουτσκουδή 
-Μία θέση 1 τ.μ. πώλησης παραδοσιακού χαλβά μπροστά από την οικία Βούκατου 
 



-Μία θέση 1 τ.μ. πώλησης παραδοσιακού χαλβά μπροστά από την οικία Αλικάρη 
-Μία θέση 3 τ.μ. πώλησης οπωροκηπευτικών στον τοίχο της εκκλησίας της Παναγίας (απέναντι από το κατάστημα Ε. 
Χατζησάββα) 
-Μία θέση 1 τ.μ. πώλησης παραδοσιακού χαλβά στον τοίχο της εκκλησίας της Παναγίας (απέναντι από το κατάστημα 
Ε. Χατζησάββα) 
-Δύο θέσεις από 3 τ.μ. έκαστη πώλησης οπωροκηπευτικών στην περιοχή «Καμπούδι» μπροστά στον αυλότοιχο του 
αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου   
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Αρ. Απόφ. 12/2016) 
-Δύο θέσεις 2Χ3 τ.μ. πώλησης οπωρολαχανικών στον χώρο της πλατείας Σκοπέλου 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟΥ (Αρ. Απόφ. 05/2016) 
-Δύο θέσεις 3 τ.μ. πώλησης οπωρολαχανικών α) στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση Πατρικού Παπάδου και β) στον 
κοινόχρηστο χώρο δίπλα από το ζαχαροπλαστείο Ανεμώνη 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Αρ. Απόφ. 05/2016) 
-Δύο θέσεις 3 τ.μ. πώλησης οπωρολαχανικών α) στον δημοτικό κοινόχρηστο χώρο μπροστά από το παλιό 
εργοστάσιο Σουρλάγκα, β) στο δημοτικό οικόπεδο στην είσοδο του οικισμού όπου έχει κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο 
της αποχέτευσης λυμάτων 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ (Απόσπασμα Πρακτικού 02/2016) 
-Μία θέση 3 τ.μ. πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης στην κεντρική πλατεία Σκάλας Ερεσού 
-Μία θέση 3 τ.μ. πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης στον χώρο του αγάλματος Παπανικολή 
-Μία θέση 3 τ.μ. πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης στην Πλατεία Σαπφούς 

   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Αρ. Απόφ. 12/2015) 
-Μία θέση 3Χ2 τ.μ. πώλησης ειδών ένδυσης-υπόδησης έξωθεν του περίβολου του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ) εκτός της νοητής γραμμής της δημόσιας οδού 
-Μία θέση 3Χ2 τ.μ. πώλησης ειδών κήπου έξωθεν του περίβολου του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
(ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ) εκτός της νοητής γραμμής της δημόσιας οδού 
-Μία θέση 3Χ2 τ.μ. πώλησης ηλεκτρικών εργαλείων έξωθεν του περίβολου του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ) εκτός της νοητής γραμμής της δημόσιας οδού 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (Αρ. Απόφ. 03/2016) 
-Μία θέση 3 τ.μ. πώλησης οπωροκηπευτικών στη θέση «Βρυσάκι» του οικισμού Πεδής παραπλεύρως του κεντρικού 
δρόμου 
-Μία θέση 3 τ.μ. πώλησης κεραμικών ή ειδών ρουχισμού στη διακλάδωση της επαρχιακής οδού Μανταμάδου προς 
Ασπροπόταμο  
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΗΣ (Αρ. Απόφ.  04/2016) 
-Μία θέση 2 τ.μ. πώλησης αγροτικών προϊόντων έξω από το γραφείο της Κοινότητας  
-Μία θέση 2 τ.μ. πώλησης ειδών ένδυσης-υπόδησης απέναντι από το καφενείο του κ. Κρυσταλίδη 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αρ. Απόφ. 60/2016) 
-Οκτώ θέσεις 2 τ.μ. η καθεμία πώλησης ρουχισμού, ειδών ένδυσης-υπόδησης, ειδών προικός, εργαλείων, ειδών 
οικιακής χρήσης, διακοσμητικών, ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνιών στον οριοθετημένο χώρο μεταξύ Δημοτικού 
Θεάτρου και κτιρίου Περιφέρειας Β. Αιγαίου (πρώην Νομαρχίας)  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ (Αρ. Απόφ. 07/2016) 
-Δύο θέσεις 2.5Χ1.5μ πώλησης ειδών χειροτεχνίας-κοσμημάτων στο δημοτικό χώρο που εφάπτεται του γηπέδου από 
την πλευρά που είναι η μάντρα του γηπέδου  
-Μία θέση 2.5Χ1.5μ. πώλησης οπωροκηπευτικών –λοιπών αγροτικών προϊόντων στο δημοτικό χώρο που εφάπτεται 
του γηπέδου από την πλευρά που είναι η μάντρα του γηπέδου  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ (Αρ. Απόφ. 05/2016) 
-Μία θέση 10τ.μ. πώλησης οπωροκηπευτικών έξωθεν του Κοινοτικού Γραφείου Σκουτάρου στην ανατολική πλευρά 
της θέσης καρτοτηλεφώνου 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (Αρ. Απόφ. 09/2016) 
-Μία θέση 1.5Χ3.5 τ.μ. πώλησης προϊόντων οικοτεχνίας έμπροσθεν του κτιρίου πρώην Β’ Ελαιουργικού 
Συνεταιρισμού Πλωμαρίου στο πεζοδρόμιο στην παραλιακή οδό Π. Μιχαλέλλη στο Πλωμάρι 
 

 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ (Αρ. Απόφ. 02/2016) 
-Δύο θέσεις 4 τ.μ. η καθεμία πώλησης οπωροκηπευτικών επί της οδού Νυφίδος ακριβώς μετά το υποθηκοφυλακείο 
Πολιχνίτου 
-Μία θέση 4 τ.μ. πώλησης ρούχων και λευκών ειδών επί της οδού Νυφίδος ακριβώς μετά το υποθηκοφυλακείο 
Πολιχνίτου. 
 

Δικαιούχοι- Διαδικασία κλήρωσης 
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, τα 

οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης 
βιοποριστικού επαγγέλματος (άρθρο 22 του Ν.4264/2014).  
Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, 
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία 
τέκνα, 
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82), 
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν 
άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και 
πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, 
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό 
απεξάρτηση (παρ.1 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). 
 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') στην περίπτωση 
που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, 
κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε 
κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, 
οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που 
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται 
δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η 
κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.  

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
Για τη χορήγηση των αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι 

την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 στον Δήμο Λέσβου: 
1. Αίτηση με αναφορά του είδους των προϊόντων προς πώληση και της θέσης, 
2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι δεν κατέχουν οι ίδιοι, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών, άλλη 

διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος, 
3. Πιστοποιητικό Ανεργίας,  
4. Τυχόν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 

1 του άρθρου 22, ήτοι: Αναπηρίας τουλάχιστον 50%  ή τυφλών, Πολύτεκνων ή τρίτεκνων,  Αναπήρων και 

θυμάτων του Ν.1370/1944, Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία, Ομογενών Βορειοηπειρωτών και 
ομογενών παλιννοστούντων, Ελλήνων Ρομά (Εγγραφής στα δημοτολόγια των ΟΤΑ), Απεξαρτημένων ατόμων 

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, 
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 
7. Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. προηγούμενου έτους. 
Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ή συμπλήρωσης τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη υποβολής των αιτήσεων. 
 

Διαδικασία Επιλογής-Έκδοση Αδειών 
Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα πραγματοποιηθεί ο 

έλεγχος αυτών από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Λέσβου) και η διενέργεια τυχόν κλήρωσης από την Τριμελή Επιτροπή 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (για την ημέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι).   

 
Στη συνέχεια, θα ζητηθεί από τους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου να καταθέσουν επιπλέον, 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- 

άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125), 
2) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 
3) Βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος 

τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- 
ποτών,  
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4) Πιστοποιητικό Υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,  
5) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, 
6) Δημοτική Ενημερότητα. 

 
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, μετά από εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου, λαμβάνει την απόφαση περί της 
χορήγησης των αδειών του υπαίθριου στασίμου εμπορίου. 
 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια),  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Λέσβου και στους πίνακες δημοσιεύσεων των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και θα διατίθεται στο 
Δημαρχείο, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη και στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου. 

 

          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ 

                                                         
 
 
 
 
 


