
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  20/2016 της  Επιτροπής Ανάπτυξης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης 138/2016 
------------------------------- 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α. Έγκριση της προκήρυξης για χορήγηση εκατόν οκτώ (108) αδειών υπαίθριου πλανόδιου 
εμπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Β. Έγκριση  
εξουσιοδότησης του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης για την παραλαβή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την κατάρτιση πινάκων 
δικαιούμενων αδείας καθώς και την αποστολή σχετικής εισήγησης στην Επιτροπή Ανάπτυξης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. 
 

Στην Κομοτηνή σήμερα 18-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, Δημοκρατίας 1 Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, η 
Επιτροπή Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ύστερα από την 
αριθ. Δ.Δ.ΟΙΚ.4968/12-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.  

  Η συνεδρίαση υποστηρίχτηκε και με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης στις αίθουσες των τηλεδιασκέψεων 
της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκουν τα μέλη της Επιτροπής. 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      
1. Δημούδη Ελένη, Πρόεδρος  
2. Βλαχογιάννης Ανέστης,  Αντιπρόεδρος 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
1)Μοσχοφίδου–Βλάχου Ελεονώρα, 2)Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ, 3)Λιθηρόπουλος Χρήστος, 4)Τραϊφόρος Βασίλειος 

ΤΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
      

ΑΠΟΝΤΕΣ:       
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
1)Μουσταφά Μετίν, 2)Τσολάκης Σταύρος, 3)Γαλάνης Βασίλειος, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η  υπάλληλος  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  
κα. Ψαλτοπούλου Ελένη  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Α’β. 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα έξι (6) μέλη, η Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ανάπτυξης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια,  η Πρόεδρος  δίνει  το λόγο στην κα. Γεωργία Φιλίππου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, η οποία  εισηγούμενη  το τρίτο 
θέμα  εντός ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ /2293/ 11-10-2016 
εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, η οποία  αναφέρει 
τα εξής: 
«Έχοντας υπόψη : 
1.     Τις διατάξεις:       
        α) Του Νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 
Α΄)  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

ΑΔΑ: ΩΙ4Ω7ΛΒ-45Ο



 
 

      β) Του Νόμου 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» ( ΦΕΚ/ τ. Α΄ / 112/13.07.2010) 
      γ) Του  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄  / 07.06.2010)             
      δ) Tου άρθρου 22 παρ. 3 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) του Ν. 4264/2014  
(ΦΕΚ 118/ Α/ 15.05.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄/23.12.2014), το Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 
51Α΄/14.05.2015) καθώς και το Ν. 4403/2016 ( ΦΕΚ 125 Α΄) 
2.     Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α΄ / 27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» 
3.     Το υπ’ αρ. Κ1-1936/2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 
περί διευκρινήσεων για τη λειτουργία του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου και των λαϊκών 
αγορών  
4. Την με Α.Π. Οικ. 525/15-07-2016 (ΑΔΑ: Ω69Λ7ΛΒ-ΛΞΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης «Καθορισμός του αριθμού νέων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου έτους 
2016 καθώς και του ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για αυτές για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης», με 
την οποία καθορίστηκαν  συνολικά  εκατόν οκτώ (108)  άδειες άσκησης  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, 
ύστερα από σχετικές αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης 
5. Την υπ’ αριθμ. 182/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
«Τροποποίηση των 156/2014, 171/2014 και 10/2016 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 3197/Β’/05-10-2016)   
 
 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
1. Την έγκριση της προκήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, για χορήγηση 
εκατόν οκτώ (108) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2016 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. 
2. Την εξουσιοδότηση του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης για την παραλαβή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την κατάρτιση πινάκων 
δικαιούμενων αδείας καθώς και την αποστολή σχετικής εισήγησης στην Επιτροπή Ανάπτυξης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.» 

Το Σχέδιο της Προκήρυξης αναφέρει ρητά τα εξής: 

 
«Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του Νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με τις 
διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄)  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» 

ΑΔΑ: ΩΙ4Ω7ΛΒ-45Ο



 
 

β) Του Νόμου 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ/ τ. Α΄ / 112/13.07.2010) 

γ) Του  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄  /07.06.2010)             

δ) Tου άρθρου 22 παρ. 3 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) του Ν. 
4264/2014  (ΦΕΚ 118/ Α/ 15.05.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 
Α΄/23.12.2014), το Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51Α΄/14.05.2015) καθώς και το Ν. 4403/2016 ( ΦΕΚ 125 Α΄) 

2.  Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α΄ / 27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης» 
3. Το υπ’ αρ. Κ1-1936/2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή περί διευκρινήσεων για τη λειτουργία του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου 
και των λαϊκών αγορών  
4. Την με Α.Π. Οικ. 525/15-07-2016 (ΑΔΑ: Ω69Λ7ΛΒ-ΛΞΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης «Καθορισμός του αριθμού νέων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και 
στάσιμου εμπορίου έτους 2016 καθώς και του ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για αυτές για την 
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης», με την οποία καθορίστηκαν  συνολικά  εκατόν οκτώ (108)  άδειες 
άσκησης  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, ύστερα από σχετικές αποφάσεις των οικείων Δημοτικών 
Συμβουλίων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης 
5.  Την υπ’ αριθμ. 182/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης «Τροποποίηση των 156/2014, 171/2014 και 10/2016 αποφάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 3197/Β’/05-10-2016) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Τη χορήγηση εκατόν οκτώ (108) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, ως εξής: 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014, όπως ισχύει, όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι 
άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης 
βιοποριστικού επαγγέλματος. 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 τοις εκατό 
(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 ανηλίκων 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 

ΑΔΑ: ΩΙ4Ω7ΛΒ-45Ο



 
 
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα 

υπό απεξάρτηση. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014, όπως ισχύει, στην περίπτωση 

που απομένουν αδιάθετες άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει 
αίτηση. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες 
χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε 
συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου 
πλανόδιου εμπορίου. 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, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 Ν. 4264/2014, όπως ισχύει, οι άδειες άσκησης 
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου 
(Επιτροπής Ανάπτυξης στην οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα) και ισχύουν εντός της οικείας 
Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και 
αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο .  

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο 
χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 όπως ισχύει.  

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 
Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην 

αρμόδια αρχή αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο / 
η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Εκτός από την 
υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία 
αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από τις ως άνω κατηγορίες της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014, τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι τα 
εξής: 

(α) Τα άτομα  με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και  οι τυφλοί: Πιστοποίηση 
αναπηρίας Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι την 31-
08-2011 στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι  η πιστοποίηση εξακολουθεί 
να ισχύει, ή Πιστοποίηση αναπηρίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ - 
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής  της Εργασίας της 
Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Οι διατάξεις των Νόμων:  3812/2009 - ΦΕΚ Α΄234 &  3863/2010 – ΦΕΚ Α΄ 115, 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το Ν. 4331/2015 – ΦΕΚ Α΄ 69 ). 

(β) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα: 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, 

συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Άρθρο 6 παρ. 2  Ν. 
3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 75 Α΄/ 7.4.2006 ). 

(γ) Οι ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 ( ΦΕΚ Α΄ 82):  Πιστοποιητικό της 
αρμόδιας Υπηρεσίας. 

(δ) Οι γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και οι γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική 
αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και 
πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης: Πιστοποίηση αναπηρίας Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών 
Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι την 31-08-2011 στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με την 
προϋπόθεση ότι  η πιστοποίηση εξακολουθεί να ισχύει,  ή Πιστοποίηση αναπηρίας Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ - Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, υπαγόμενο στη 
Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής  της Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Οι διατάξεις των Νόμων :  
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3812/2009 - ΦΕΚ Α΄234  &   3863/2010 – ΦΕΚ Α΄ 115, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το Ν. 
4331/2015–ΦΕΚ Α΄69 ). 

(ε) Οι ομογενείς παλιννοστούντες: Σχετική Απόφαση Νομάρχη (εκδίδονταν μέχρι το 2000) ή βεβαίωση 
παλιννόστησης καταχωρισμένη στο διαβατήριο του ενδιαφερόμενου, ήτοι θεώρηση της αρμόδιας αρχής 
(Υπηρεσία Αστικής και Κοινωνικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης), 
στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός παλιννόστησης ή σχετική βεβαίωση της  αρμόδιας αρχής, ήτοι 
της Υπηρεσίας Αστικής και Κοινωνικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 
στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός παλιννόστησης. Εφόσον δεν έχουν πολιτογραφηθεί 
προσκομίζεται σχετικό Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, το οποίο δεν 
αντικαθίσταται και εξακολουθεί να ισχύει από την έκδοσή του, καθώς και Άδεια Παραμονής (ΑΔΕΠ) - Οι 
ομογενείς Βορειοηπειρώτες : Σχετικό Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, το 
οποίο δεν αντικαθίσταται και εξακολουθεί να ισχύει από την έκδοσή του, καθώς και Άδεια Παραμονής 
(ΑΔΕΠ) 

(στ) Οι Έλληνες Ρομά : Πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης της Χώρας.  

(ζ) Τα απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα υπό απεξάρτηση: Πιστοποίηση 
αναπηρίας Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι την 31-
08-2011 στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι η πιστοποίηση εξακολουθεί 
να ισχύει,  ή Πιστοποίηση αναπηρίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ - 
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής  της Εργασίας της 
Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Οι διατάξεις των Νόμων:  3812/2009 - ΦΕΚ Α΄234 &  3863/2010 – ΦΕΚ Α΄ 115, 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το Ν. 4331/2015 – ΦΕΚ Α΄ 69 ). 

 
Επίσης, ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί με βάση τις προϋποθέσεις του νόμου, για τη χορήγηση της 

άδειας καταθέτει επιπλέον στην αρμόδια Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 4264/2014, ήτοι: 

α) 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). 

β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 
γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος 

τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων 
– ποτών, 

δ)  δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του. 
 
Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ιδίου 

ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την 
άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων– 
ποτών. 

 
Το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 

ευρώ (60,00 €) και καταβάλλεται στο φορέα που χορηγεί την άδεια. 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης 
στη διεύθυνση: Φιλίππου 82 - Κομοτηνή και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.  
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Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερόμενων. 

 
Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να 

αναφέρονται τα είδη των πωλούμενων προϊόντων.  Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση 
τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. 

 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  26-10-2016  μέχρι και 22-11-2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης, στη διεύθυνση: 
Φιλίππου 82 - Κομοτηνή και στα τηλέφωνα : 2531354220, 2531354230, 2531354215.  

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στους οικείους Δήμους χωρικής 
αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης, ενώ θα διατίθεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης (Φιλίππου 82, Κομοτηνή).» 

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης μετά από διαλογική συζήτηση των μελών και έχοντας υπόψη  το άρθρο 164 του             
Ν. 3852/ 2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει την προκήρυξη για χορήγηση εκατόν οκτώ (108) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
που θα διατεθούν για το έτος 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης & Β. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση 
του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την 
παραλαβή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την κατάρτιση πινάκων δικαιούμενων αδείας 
καθώς και την αποστολή σχετικής εισήγησης στην Επιτροπή Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Α.Μ.Θ., όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  138/2016. 
 
        
 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΔΗΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 
 

                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.  Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα 
2.  Μουσταφά Μετίν (απών)   
3.  Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ  
4. Τσολάκης Σταύρος (απών)   
5. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
6. Γαλάνης Βασίλειος (απών)   
7. Βλαχογιάννης Ανέστης  
8. Τραϊφόρος Βασίλειος  
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