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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Κάσου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2323/95 όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 1 του Ν.3377/05 και συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/2009 και την παρ. 1
του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/01,07,2009 τεύχος Α΄), του Π.Δ/τος 254/05, της Κ1-164 (ΦΕΚ
275 Β΄/22-2-2011 και του Ν. 1080/1980.
2.Τις διατάξεις των παρ. 5 έως 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95.
3. Την υπ' αριθμ. 83/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου, που κρίθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. πρ.
2666/21-9-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Ν.
Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου και που αφορά τον καθορισμό τύπου αδειών, αριθμού υπαίθριου –
στάσιμου εμπορίου, καθορισμό δικαιούχων και σειρά προτίμησης

Γνωστοποιούμε
Την χορήγηση τριών (3) αδειών άσκησης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου στις περιοχές ΑΜΜΟΥΑ, ΧΕΛΑΤΡΟΣ
και ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5 X5.
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο
της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει
κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). 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 αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων - Κοινοτήτων) ή
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11
του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')
γ) Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής
αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05)
Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων:
Οι διαθέσιμες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ανέργους και
δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3844/2010
(Α'63). Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών, εφαρμόζεται το άρθρο 13 του

ν.3844/2010.
Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω
κατηγοριών:
α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α' 82),
δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται
σε πολεμικά γεγονότα,
ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν
άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που
προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,
ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 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,
εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των
ενδιαφερομένων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση.
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει
τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο
κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα.
Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την
τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, 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.
Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από τη
διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της
άδειας. Επίσης, από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι
άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Π.Δ. 254/ 2005 (ΦΕΚ 307 Α΄). (άρθρο 1 παρ.9 Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το
Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05.) και συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του
Ν. 3734/09 και την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/01.07.2009 τεύχος Α΄) και τροποποιήθηκε
εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4038/12) .
Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση άδειας υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου, θα πρέπει να είναι δημότες ή μόνιμοι
κάτοικοι του Δήμου Κάσου.
Τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρωτοκολλημένη, πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο
Προσωπικού του Δήμου Κάσου , μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της
δημοσίευσης της γνωστοποίησης.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 22450 41277 Βασίλειος Βιντιάδης.

Ο Αντιδήμαρχος Κάσου
Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης

