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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
   Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. 587/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Χερσονήσου, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών και οι ισάριθμες συγκεκριμένες 

θέσεις κατά κατηγορία επαγγελμάτων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, 

για το έτος 2012 στο Δήμο Χερσονήσου. 

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους έως 29 Φεβρουαρίου 

2012 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά της ιδιότητας τους . 

     Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν από τους 

ενδιαφερόμενους και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 

χορήγησης άδειας, θα αναρτηθεί πίνακας προκειμένου οι δικαιούχοι να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά της  Β΄ φάσης για την έκδοση της άδειας. 

     Ο αριθμός των αδειών και οι θέσεις κατά  κατηγορία επαγγελμάτων είναι: 

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ 
1.  Τρεις (3) θέσεις για καντίνα σε ιδιωτικό χώρο 
2. Δεκατέσσερις  (14) θέσεις για πώληση αγροτικών προϊόντων:  
 μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 146, 
 μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ.  149, 
 μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 151, 

 μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 193,  
μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 196, 
μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 202, 
μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 207,  
μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 246, 
μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 248,  
 
Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
1. Δύο (2) θέσεις για καντίνα σε ιδιωτικό χώρο  
2. Τέσσερις (4) θέσεις σε παραγωγούς για πώληση αγροτικών προϊόντων ως εξής: 
μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου & Κασσαβέτη γωνίας, 
μία (1)  θέση στον παράλληλο της   οδού Ελ. Βενιζέλου (ευκαλύπτους έναντι Σ/Μ 
Χαλκιαδάκη),  
μία (1) θέση στην οδό Ελ. Βενιζέλου (έναντι φούρνο Βενέρη) και  
μία (1) θέση στον κόμβο Ανάληψης 
 

Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
1. Μία (1) θέση καντίνας μεταξύ Σταμνιών και Συνοικισμού 
 
Δ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 



1. Τρεις (3) θέσεις για καντίνα σε ιδιωτικό χώρο (συμπεριλαμβάνονται και οι άδειες 
προς ανανέωση) 
2. Πέντε (5) θέσεις σε παραγωγούς για πώληση αγροτικών προϊόντων ως εξής:  
μία (1) θέση έναντι ΠΙΚΠΑ, 

μία (1) θέση στην διακλάδωση Γουβών,  
μία (1) θέση ενδιάμεσα Μπαλαφούτη και Γηροκομείο,  
μία (1) θέση έναντι πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών ,  
μία (1) θέση στην περιοχή  Εσταυρωμένος (νότια της παλαιάς εθνικής οδού) 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή 

επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας 

2. Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό 

μισθωτών – συνταξιούχων , που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η 

προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με 

τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων 

ή του Συλλόγου Πολυτέκνων)  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Για την χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει: 

Α΄  ΦΑΣΗ 
1. Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση στη οποία δηλώνει ότι «δεν συνδέονται με 

οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με 

το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας» 

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος  

3. Καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται , 

κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων ήτοι: 

α) άτομα με Αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί 

β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία (3) τέκνα 

γ) Ανάπηροι και Θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α΄) 

δ) άτομα με Αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν 

οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα 

ε) γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν 

άτομα με νοητική στέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες 

εξάρτησης 

στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται 

από την Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο 

ζ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών 

τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.  

η) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από 

εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, 

4.  Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

5.   Βεβαίωση ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας 

 



ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ καταθέτουν την άδεια υπαίθριου εμπορίου που τους έχει χορηγηθεί 

από το Τμήμα Εμπορίου και επιτρέπεται να πωλούν μόνο τα παραγόμενα προϊόντα. 

 

Β΄  ΦΑΣΗ:  

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται: 

1. Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης 

επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους Ν. 4045/1960 (47 Α΄) και 1642/1986 (125 Α)  

2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν 

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 

4. Βιβλιάριο υγείας  
5. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του 

ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που 

τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης 

δραστηριότητας 

6. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει ότι 

πληρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας 

7. Έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας , ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου 

πληροί τους όρους της τουριστικής εμφανίσεως 
8. Για την λειτουργία κινητής καντίνας σε συγκεκριμένο ιδιόκτητο χώρο, μη 

σταθερά συνδεδεμένων με το έδαφος, που ασκούν υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, 

απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας της έκτασης ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης 

θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Ο ιδιωτικός χώρος για την άσκηση της 

υπαίθριας δραστηριότητας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε περιοχές που 

γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές 

μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους 

αρχαιολογικών  χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών 
9. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) 

τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα 
10. Βεβαίωση έγκρισης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για το μηχανοκίνητο 

όχημα (τρέϊλερ, συρόμενο, καντίνα κ.λ.π.) που θα χρησιμοποιηθεί για την άσκηση 

της δραστηριότητας 
 

Για την άσκηση στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένο σημείο 

απαιτείται άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 

 

                                                                                        ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                           ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ 
Εσωτερική Διανομή 

1. Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου 

2. κ.κ. Αντιδημάρχους 

3. Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες 

4. Φ. Β3 
5. Φ.44 

6. Φ. 48β 
 

                                                    


