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        ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
Υνξήγεζε  ζαξάληα-κίαο  ( 41 ) αδηάζεηωλ από ην πξνεγνύκελν έηνο (2015) αδεηώλ  

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζηνλ Γήκν Λέζβνπ 
 

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ 
Λακβάλνληαο ππφςε: 

1.   Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/07.06.2010) 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4264/2014 (ΦΔΚ118/Α/15.05.2014) «Άζκηζη Εμποπικών Δπαζηηπιοηήηων εκηόρ 

καηαζηήμαηορ και άλλερ διαηάξειρ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
3.   Σν ππ’ αξηζκ. Κ1-826/22.5.2013 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΑΝΣ.ΤΠΟΓ.ΜΔΣ.&ΓΗΚΣ (πεπί άζκηζηρ ςπαίθπιαρ 

ζηάζιμηρ εμποπικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ζε ιδιωηικό σώπο) 
4. Σελ κε αξηζκ. πξση. 3384/2016 απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ Σκήκα Δκπνξίνπ ΠΔ Λέζβνπ πεξί 

«Καθοπιζμού απιθμού αδειών ςπαίθπιος πλανόδιος και ζηαζίμος εμποπίος και λοιπών πςθμίζεων πος πποβλέπονηαι 
από ηο άπθπο 22 ηος Ν.4264/2014 Π.Ε. Λέζβος για ηο έηορ 2016» 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 945 /2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λέζβνπ «Καθοπιζμόρ απιθμού νέων αδειών 
ζηάζιμος και πλανόδιος εμποπίος για ηο έηορ 2016»  

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 981/2015 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λέζβνπ «Έγκπιζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 1085/2015 
απόθαζηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος Λέζβος με θέμα: ‘Καθοπιζμόρ ηος ηέλοςρ σπήζηρ ηων σώπων για ηην 
άζκηζη ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος ζηον Δήμο Λέζβος έηοςρ 2016’» 

7. Σελ κε αξηζκ. 49/2016 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο «Ειζήγηζη για επανακαθοπιζμό ηων 
θέζεων ηος ςπαίθπιος ζηαζίμος εμποπίος» 

8. Σελ κε αξηζκ.61/2016 ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο «Σςμπλήπωζη ηηρ με 
απιθμ. 49/2016 απόθαζηρ ηηρ Ε.Π.Ζ. για ηον επανακαθοπιζμό ηων θέζεων ηος ςπαίθπιος ζηαζίμος εμποπίος» 

9. Σελ κε αξηζκ. 299/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ «Επανακαθοπιζμόρ ηων θέζεων ηος 
ςπαίθπιος ζηαζίμος εμποπίος Δήμος Λέζβος» 

10. Σελ κε αξηζκ. 338/2016 ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ «Σςμπλήπωζη ηηρ ςπ’ 
απιθμ. 299/2016 απόθαζηρ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος πεπί επανακαθοπιζμού ηων θέζεων ηος ςπαίθπιος ζηαζίμος 
εμποπίος Δήμος Λέζβος» 

11. Σν γεγνλφο φηη έκεηλαλ αδηάζεηεο (67) άδεηεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ην πξνεγνχκελν έηνο 
2015, γηα ηηο νπνίεο θαζνξίζηεθαλ ζαξάληα-νθηψ (48 ζέζεηο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 4264/2014, 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4403/2016, άξζξν 53, παξ. 6 (Μεηαβαηηθή δηάηαμε παξ. β) ζχκθσλα κε ηελ νπνία «η 
έκδοζη νέων αδειών άζκηζηρ ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος, πλανοδίος ή ζηαζίμος, με ανηικείμενο 
εκμεηάλλεςζηρ κινηηή κανηίνα, με εξαίπεζη ηιρ άδειερ πος δίδονηαι ζύμθωνα με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 29 ηος 
Ν.4264/2014 (Α΄118), καθώρ και κάθε ππορ ηον ζκοπό αςηό ζσεηική πποπαπαζκεςαζηική ενέπγεια, 
αναζηέλλεηαι έωρ ηιρ 30.06.2017», 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 54907/01.08.2016 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηγαίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη ε απφ 30.05.2016 πξνζθπγή θαηά ηεο κε αξηζκ. 299/2016 
απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λέζβνπ, 

14. Σελ κε αξηζκ. 716/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λέζβνπ πεξί επαλαπξνθήξπμεο ησλ 
αδηάζεησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ ζηαζίκνπ εκπνξίνπ, 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 
Σε ρνξήγεζε ζαξάληα-κίαο (41) ζπλνιηθά αδεηώλ γηα ηζάξηζκεο ζέζεηο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 
εκπνξίνπ, αδηάζεηεο από ην πξνεγνύκελν έηνο (2015), ζηνλ Γήκν Λέζβνπ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηηο 
θάηωζη ζέζεηο αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα: 
 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ (Αξ. Απόθ. 02/2016) 
-Μία ζέζε 8 η.κ. πψιεζεο εηδψλ ρεηξνηερλίαο –θνζκεκάησλ ζην ζεκείν απφ ην εζηηαηφξην Γαγηέιιε έσο ηα 
ζθαινπάηηα ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ 
-Μία ζέζε 2 η.κ. πψιεζεο θαιακπνθηνχ, θαζηάλσλ, πνπ-θνξλ, ζηελ πεδνχια απέλαληη απφ ην Αλαγλσζηήξην 
-Μία ζέζε 1 η.κ. πψιεζεο παξαδνζηαθνχ ραιβά κπξνζηά απφ ηελ νηθία Κνπηζθνπδή 
-Μία ζέζε 1 η.κ. πψιεζεο παξαδνζηαθνχ ραιβά κπξνζηά απφ ηελ νηθία Βνχθαηνπ 

ΑΔΑ: 6Ρ6ΔΩΛΦ-ΠΧΜ



 
-Μία ζέζε 1 η.κ. πψιεζεο παξαδνζηαθνχ ραιβά κπξνζηά απφ ηελ νηθία Αιηθάξε 
-Μία ζέζε 3 η.κ. πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ ζηνλ ηνίρν ηεο εθθιεζίαο ηεο Παλαγίαο (απέλαληη απφ ην θαηάζηεκα Δ. 
Υαηδεζάββα) 
-Μία ζέζε 1 η.κ. πψιεζεο παξαδνζηαθνχ ραιβά ζηνλ ηνίρν ηεο εθθιεζίαο ηεο Παλαγίαο (απέλαληη απφ ην θαηάζηεκα 
Δ. Υαηδεζάββα) 
-Γχν ζέζεηο απφ 3 η.κ. έθαζηε πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ πεξηνρή «Κακπνχδη» κπξνζηά ζηνλ απιφηνηρν ηνπ 
αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ   
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΔΛΟΤ (Αξ. Απόθ. 12/2016) 
-Γχν ζέζεηο 2Υ3 η.κ. πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ ζηνλ ρψξν ηεο πιαηείαο θνπέινπ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΠΑΓΟΤ (Αξ. Απόθ. 05/2016) 
-Γχν ζέζεηο 3 η.κ. πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ α) ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζηε ζέζε Παηξηθνχ Παπάδνπ θαη β) ζηνλ 
θνηλφρξεζην ρψξν δίπια απφ ην δαραξνπιαζηείν Αλεκψλε 
ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΔΡΑΜΑΣΟ (Αξ. Απόθ. 05/2016) 
-Γχν ζέζεηο 3 η.κ. πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ α) ζηνλ δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν κπξνζηά απφ ην παιηφ 
εξγνζηάζην νπξιάγθα, β) ζην δεκνηηθφ νηθφπεδν ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ φπνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ην αληιηνζηάζην 
ηεο απνρέηεπζεο ιπκάησλ 
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΔΟΤ-ΑΝΣΙΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΡΔΟΤ (Απόζπαζκα Πξαθηηθνύ 02/2016) 
-Μία ζέζε 3 η.κ. πψιεζεο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο ζηελ θεληξηθή πιαηεία θάιαο Δξεζνχ 
-Μία ζέζε 3 η.κ. πψιεζεο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο ζηνλ ρψξν ηνπ αγάικαηνο Παπαληθνιή 
-Μία ζέζε 3 η.κ. πψιεζεο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο ζηελ Πιαηεία απθνχο 

   

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΛΛΟΝΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΛΛΟΝΗ (Αξ. Απόθ. 12/2015) 
-Μία ζέζε 3Υ2 η.κ. πψιεζεο εηδψλ έλδπζεο-ππφδεζεο έμσζελ ηνπ πεξίβνινπ ηνπ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 
ΚΑΛΛΟΝΖ (ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΟ) εθηφο ηεο λνεηήο γξακκήο ηεο δεκφζηαο νδνχ 
-Μία ζέζε 3Υ2 η.κ. πψιεζεο εηδψλ θήπνπ έμσζελ ηνπ πεξίβνινπ ηνπ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΚΑΛΛΟΝΖ 
(ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΟ) εθηφο ηεο λνεηήο γξακκήο ηεο δεκφζηαο νδνχ 
-Μία ζέζε 3Υ2 η.κ. πψιεζεο ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ έμσζελ ηνπ πεξίβνινπ ηνπ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 
ΚΑΛΛΟΝΖ (ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΟ) εθηφο ηεο λνεηήο γξακκήο ηεο δεκφζηαο νδνχ 
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ (Αξ. Απόθ. 03/2016) 
-Μία ζέζε 3 η.κ. πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ ζηε ζέζε «Βξπζάθη» ηνπ νηθηζκνχ Πεδήο παξαπιεχξσο ηνπ θεληξηθνχ 
δξφκνπ 
-Μία ζέζε 3 η.κ. πψιεζεο θεξακηθψλ ή εηδψλ ξνπρηζκνχ ζηε δηαθιάδσζε ηεο επαξρηαθήο νδνχ Μαληακάδνπ πξνο 
Αζπξνπφηακν  
ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΔΛΟΠΗ (Αξ. Απόθ.  04/2016) 
-Μία ζέζε 2 η.κ. πψιεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ έμσ απφ ην γξαθείν ηεο Κνηλφηεηαο  
-Μία ζέζε 2 η.κ. πψιεζεο εηδψλ έλδπζεο-ππφδεζεο απέλαληη απφ ην θαθελείν ηνπ θ. Κξπζηαιίδε 
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ (Αξ. Απόθ. 60/2016) 
-Οθηψ ζέζεηο 2 η.κ. ε θαζεκία πψιεζεο ξνπρηζκνχ, εηδψλ έλδπζεο-ππφδεζεο, εηδψλ πξνηθφο, εξγαιείσλ, εηδψλ 
νηθηαθήο ρξήζεο, δηαθνζκεηηθψλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, ρεηξνηερληψλ ζηνλ νξηνζεηεκέλν ρψξν κεηαμχ Γεκνηηθνχ 
Θεάηξνπ θαη θηηξίνπ Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ (πξψελ Ννκαξρίαο)  

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΣΡΑ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΔΣΡΑ (Αξ. Απόθ. 07/2016) 
-Γχν ζέζεηο 2.5Υ1.5κ πψιεζεο εηδψλ ρεηξνηερλίαο-θνζκεκάησλ ζην δεκνηηθφ ρψξν πνπ εθάπηεηαη ηνπ γεπέδνπ απφ 
ηελ πιεπξά πνπ είλαη ε κάληξα ηνπ γεπέδνπ  
-Μία ζέζε 2.5Υ1.5κ. πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ –ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην δεκνηηθφ ρψξν πνπ εθάπηεηαη 
ηνπ γεπέδνπ απφ ηελ πιεπξά πνπ είλαη ε κάληξα ηνπ γεπέδνπ  
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΤΣΑΡΟΤ (Αξ. Απόθ. 05/2016) 
-Μία ζέζε 10η.κ. πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ έμσζελ ηνπ Κνηλνηηθνχ Γξαθείνπ θνπηάξνπ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά 
ηεο ζέζεο θαξηνηειεθψλνπ 
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ (Αξ. Απόθ. 09/2016) 
-Μία ζέζε 1.5Υ3.5 η.κ. πψιεζεο πξντφλησλ νηθνηερλίαο έκπξνζζελ ηνπ θηηξίνπ πξψελ Β’ Διαηνπξγηθνχ 
πλεηαηξηζκνχ Πισκαξίνπ ζην πεδνδξφκην ζηελ παξαιηαθή νδφ Π. Μηραιέιιε ζην Πισκάξη 
 

ΑΔΑ: 6Ρ6ΔΩΛΦ-ΠΧΜ



 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ (Αξ. Απόθ. 02/2016) 
-Γχν ζέζεηο 4 η.κ. ε θαζεκία πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ επί ηεο νδνχ Νπθίδνο αθξηβψο κεηά ην ππνζεθνθπιαθείν 
Πνιηρλίηνπ 
-Μία ζέζε 4 η.κ. πψιεζεο ξνχρσλ θαη ιεπθψλ εηδψλ επί ηεο νδνχ Νπθίδνο αθξηβψο κεηά ην ππνζεθνθπιαθείν 
Πνιηρλίηνπ. 
 

Γηθαηνύρνη- Γηαδηθαζία θιήξωζεο 
Άδεηα άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο πσιεηή ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δηθαηνχληαη θπζηθά πξφζσπα, ηα 

νπνία είλαη άλεξγα θαη δελ θαηέρνπλ ηα ίδηα, ν/ε ζύδπγνο ή ηα ηέθλα απηώλ άιιε δηνηθεηηθή άδεηα άζθεζεο 
βηνπνξηζηηθνύ επαγγέικαηνο (άξζξν 22 ηνπ Ν.4264/2014).  
Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη κε βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα, ζε πξφζσπα πνπ αλήθνπλ 
ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 
(α) κέρξη πνζνζηφ δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%), ζε άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50%) θαη ζε ηπθινχο, 
(β) κέρξη πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), ζε πνιχηεθλνπο θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη ζε γνλείο κε ηξία 
ηέθλα, 
(γ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ζε αλάπεξνπο θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ λ. 1370/1944 (Α' 82), 
(δ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζε γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε αλαπεξία θαη ζε γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ 
άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ, ζχλδξνκν down, εγθεθαιηθή παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη 
πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο, 
(ε) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ζε νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο, 
(ζη) κέρξη πνζνζηφ επηά ηνηο εθαηφ (7%) ζε Έιιελεο Ρνκά πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο, 
(δ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζε άηνκα απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη άηνκα ππφ 
απεμάξηεζε (παξ.1 άξζξν 22 Ν.4264/14 (ΦΔΚ 118/15.05.2014 ηεχρνο Α'). 
 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4264/2014 (ΦΔΚ 118/15.05.2014 ηεχρνο Α') ζηελ πεξίπησζε 
πνπ απνκέλνπλ αδηάζεηεο άδεηεο, απηέο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε. Δπίζεο, 
θιήξσζε δηελεξγείηαη θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο φπνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ν θάζε 
θάηνρνο ηεο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. Αλ δελ εμαληιείηαη ν αξηζκφο ησλ πξνο δηάζεζε αδεηψλ, 
νη άδεηεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε θαηά ην επφκελν έηνο. Αλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο δηάζεζε αδεηψλ, γίλνληαη 
δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο θαη δηελεξγείηαη θιήξσζε κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε άδεηα. Ζ 
θιήξσζε δηελεξγείηαη δεκφζηα κηα θνξά θάζε ρξφλν.  

 

Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά 
Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ππαηζξίνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ 

κέρξη ηελ Παξαζθεπή 25 Ννεκβξίνπ 2016 ζηνλ Γήκν Λέζβνπ: 
1. Αίηεζε κε αλαθνξά ηνπ είδνπο ησλ πξντφλησλ πξνο πψιεζε θαη ηεο ζέζεο, 
2. Τπεύζπλε Γήιωζε ζηελ νπνία δειψλνπλ φηη δελ θαηέρνπλ νη ίδηνη, ν/ε ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα απηψλ, άιιε 

δηνηθεηηθή άδεηα άζθεζεο βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο, 
3. Πηζηνπνηεηηθό Αλεξγίαο,  
4. Σπρόλ πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη αλήθνπλ ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 22, ήτοι: Αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 50%  ή ηπθιψλ, Πνιχηεθλσλ ή ηξίηεθλσλ,  Αλαπήξσλ θαη 

ζπκάησλ ηνπ Ν.1370/1944, Γνλέσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ κε αλαπεξία, Οκνγελψλ Βνξεηνεπεηξσηψλ θαη 
νκνγελψλ παιηλλνζηνχλησλ, Διιήλσλ Ρνκά (Δγγξαθήο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ ΟΣΑ), Απεμαξηεκέλσλ αηφκσλ 

5. Φωηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο, 
6. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο, 
7. Δθθαζαξηζηηθό Γ.Ο.Τ. πξνεγνύκελνπ έηνπο. 
Αληηθαηάζηαζε ή δηφξζσζε ηεο αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο ή ζπκπιήξσζεο ηπρφλ ειιεηπφλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 
 

Γηαδηθαζία Δπηινγήο-Έθδνζε Αδεηώλ 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν 

έιεγρνο απηψλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία (Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ Γήκνπ Λέζβνπ) θαη ε δηελέξγεηα ηπρφλ θιήξσζεο απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή 
ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ (γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο νπνίαο ζα ελεκεξσζνχλ εγθαίξσο νη ελδηαθεξφκελνη).   

 
ηε ζπλέρεηα, ζα δεηεζεί απφ ηνπο αηηνχληεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ λα θαηαζέζνπλ επηπιένλ, 

εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
1) Βεβαίωζε ηεο νηθείαο Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο δήιωζεο έλαξμεο- 

άζθεζεο επηηεδεύκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/1960 (Α' 47) θαη 1642/1986 (Α' 125), 
2) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζε απηφλ, 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086497
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3) Βεβαίωζε από ηελ αξκόδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο 
ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ- 
πνηψλ,  

4) Πηζηνπνηεηηθό Τγείαο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκωλ- πνηώλ,  
5) Γύν (2) πξόζθαηεο θωηνγξαθίεο, 
6) Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα. 

 
Σέινο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Λέζβνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ιακβάλεη ηελ απφθαζε πεξί ηεο 
ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ηνπ ππαίζξηνπ ζηαζίκνπ εκπνξίνπ. 
 

Ζ παξνχζα ζα δεκνζηεπζεί ζην δηαδίθηπν (πξφγξακκα Γηαχγεηα),  ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ θαη ζηνπο πίλαθεο δεκνζηεχζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ/Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ζα δηαηίζεηαη ζην 
Γεκαξρείν, Δι. Βεληδέινπ 13-17 Μπηηιήλε θαη ζηα γξαθεία ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

          Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ  
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
         ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΑΒΒΑ 
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