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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

             Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πετρούπολης θα προχωρήσει στη χορήγηση δεκατεσσάρων (14) αδειών 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 279/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ( απόφαση 11143/11-1-2-016 Περιφερειάρχη Αττικής), με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός 
αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων για το έτος 2016.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια στάσιμου εμπορίου μπορούν να προσέλθουν στο Δήμο από 03.02.2016 
έως 29.02.2016, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά της ιδιότητάς τους,  
για  τη Α΄ φάση, όπως αναλυτικά  αναφέρονται παρακάτω.

Δικαιούχοι είναι 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 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 γονείς με     
       τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό  πέντε τοις εκατό ( 5%) σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944  

                   (ΦΕΚ 82α),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε  γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία  και γονείς που 

                    προστατεύουν άτομα με νοητική  αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, 
                    βαριές  και  πολλαπλές αναπηρίες ανάγκες εξάρτησης,

(ε)   μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)  ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες
(στ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των 
       Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ)   μέχρι 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΄).

                          Οι θέσεις που θα χορηγηθούν αφορούν το στάσιμο εμπόριο και είναι οι παρακάτω :                           
                                

            πέντε (5) άδειες  στο χώρο έξω από το θέατρο Πέτρας
            τέσσερις  (4) άδειες στην πλατεία του Αγ. Δημητρίου

 μία (1) άδεια στην πλατεία Ηρώ
μία (1) άδεια στην πλατεία Αγ. Τριάδας
μία (1) άδεια στην πλατεία Θέτιδος
μία (1) άδεια στο χώρο που βρίσκεται κοντά στο άλσος Αγ. Δημητρίου, στα γήπεδα τένις 
μία (1) άδεια επί της οδού Βούτσαλη και 25ης Μαρτίου.                                                                             

                                                       

                                                Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή:

1. Αίτηση Δήλωση συμμετοχής (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .
4. Kάρτα Ανεργίας (ΟΑΕΔ).
5. Δημοτική και Φορολογική Ενημερότητα.
6. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ο αιτών 

(ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις εξής κατηγορίες προσώπων:
(α)  άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και τυφλοί,
(β)  πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ)  ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82α),
(δ)  γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική  αναπηρία, 

αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση βαριές  και πολλαπλές  αναπηρίες, ανάγκες 
εξάρτησης,

(ε)  ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) έλληνες  Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
χώρας,
(ζ)   Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση (παρ.1 άρθρο 22 Ν. 

4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄).



Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της Α΄ φάσης, που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους θα αναρτηθεί 
πίνακας με τα ονόματα των δικαιούχων , οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της Β΄ φάσης για 
την έκδοση της άδειας.                                                                                                          
                                                                                
Σε περίπτωση που απομένουν αδιάθετες θέσεις , αυτές θα χορηγηθούν με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν 
υποβάλλει αίτηση.
Επίσης κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης  που πρόκειται να εγκατασταθεί ο 
κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου 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 .

              
                                                                                                  Πετρούπολη, 03 Φεβρουαρίου 2016                         
                                                                                                    
                                                                                                  O ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                             
                                                                                                             
                                                                                        

                                                                                                       ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ




