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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αταλάντη,    12-04-2021  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ       Αριθ. Πρωτ.: 9626  

∆ΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ 

Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 

Ταχ.∆/νση : Πεζόδροµος Σ. Κοκόλα 11                

       352 00 Αταλάντη                  

Ε – mail :    k.petrou@3607.syzefxis.gov.gr                  

Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                   

Τηλέφωνο: 22330-89311                  

Fax:           22330-89311                   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Χορήγησης Αδειών Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου 

για το έτος  2021 

 
 
 

Άρθρο 1: Νοµικό Πλαίσιο εφαρµογής 
 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ171/13-11-2017, τεύχος Α) 
«Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός την επιµελητηριακής νοµοθεσίας & άλλες 
διατάξεις » 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ171/13-11-2017, τεύχος Α) «Άσκηση εµπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός την επιµελητηριακής νοµοθεσίας & άλλες διατάξεις » 

3. Η αρίθµ. 3/30/2021 (Α∆Α: Ω8ΟΕΩΛΤ-ΠΙ∆) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών 
«Χωροθέτηση θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 2021». 

4. Υπ αρίθµ. πρωτ. 70369/9-4-2021 (Α∆Α: Ψ7∆ΖΟΡ10-ΥΒΖ) απόφαση έγκρισης της απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών από την αποκεντρωµένη διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 
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Άρθρο 2. Αριθµός και είδος αδειών 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ-1 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ  

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ (ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ) 

α/α ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα 

 

Πωλούµενο είδος Αριθµός 

Θέσεων 

Τοποθεσία 

1 Αταλάντης Ποπ κορν-µαλί της 

γριάς-ψήσιµο 

καλαµποκιού 

1 Στο ύψος του Ναού Παναγίας µέχρι την 

πλατεία του Λιµανιού εκατέρωθεν του 

δρόµου 

2 Αταλάντης Κινητή Καντίνα 1 Στο ύψος του Ναού Παναγίας µέχρι την 

πλατεία του Λιµανιού 

3 Αταλάντης Πώληση 

παραδοσιακών 

προϊόντων 

1 Στο ύψος του Ναού Παναγίας µέχρι την 

πλατεία του Λιµανιού 

4 Αταλάντης Ποπ Κορν-Μαλλί 

της γριάς-Ψήσιµο 

Καλαµποκιού 

1 Στον παραλιακό δρόµο σκάλας στην 

πλευρά που εφάπτεται του οικισµού 

από το ύψος των ενοικιαζόµενων 

δωµατίων του Κου Μυρογιάννη µέχρι 

την καφετέρια ΟΑΣΙΣ 

5 Αταλάντης Πώλησης 

παραδοσιακών 

προϊόντων 

2 Στον παραλιακό δρόµο σκάλας στην 

πλευρά που εφάπτεται του οικισµού 

από το ύψος των ενοικιαζόµενων 

δωµατίων του Κου Μυρογιάννη µέχρι 

την καφετέρια ΟΑΣΙΣ 

6 Αρκίτσας Λουκουµάδες 1 Στην περιοχή λιµένος Αρκίτσας, 

έµπροσθεν  οικοπέδου Γ.Λινάτσα 

7 Αρκίτσας Ξηροί καρποί-

ζαχαρώδη 

προϊόντα-χαλβάς 

1 Παραλία Λιφάτας, έµπροσθεν 

οικοπέδου Ν.Κοντού 

8 Αρκίτσας Ψήσιµο 

Καλαµποκιού 

1 Παραλία Λιφάτας, έµπροσθεν 

οικοπέδου Θ. Ανδριτσόπουλου 

9 Αρκίτσας Μαλλί της γριάς 1 Παραλία Λιφάτας, έµπροσθεν 

οικοπέδου Θ. Ανδριτσόπουλου 

10 

 

Λιβανατών Ψήσιµο 

καλαµποκιού 

1 Επί του κοινόχρηστου χώρου 

έµπροσθεν καταστήµατος Κου 

Τσαρούχα στην παραλία Λιβανατών  

11 

 

Μαρτίνου Μαλλί της Γριάς 1 Στο πάρκινγκ της πλατείας Βάσου 

Μαυροβουνιώτη 

12 Μαρτίνου Ψήσιµο 

καλαµποκιού 

1 ∆ίπλα στο περίπτερο της πλατείας 

Βάσου Μαυροβουνιώτη 
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13 Μαλεσίνας Ποπ-Κόρν 1 Έµπροσθεν οικοπέδου µεταξύ οικίας 

Περφαντή Θωµά & κατ/τος Περφαντή 

Γεωργίας στην Παραλία Θεολόγου 

14 Μαλεσίνας Ψήσιµο 

Καλαµποκιού 

1 Έµπροσθεν οικοπέδου µεταξύ οικίας 

Περφαντή Θωµά & κατ/τος Περφαντή 

Γεωργίας στην Παραλία Θεολόγου 

15 Μαλεσίνας Ψήσιµο 

Καλαµποκιού-

Μαλί γριάς 

1 Έµπροσθεν του Οικοπέδου Στάµου 

∆ηµήτριου στην παραλία Θεολόγου 

16 Μαλεσίνας Ψήσιµο 

Καλαµποκιού-

Μαλί γριάς 

1 Έµπροσθεν οικοπέδου Κατσαγάννη 

∆ηµήτριου του Κων/νου στην παραλάι 

θεολόγου 

17 Μαλεσίνας Μαλλί της γριάς 1 Παραπλεύρως περιπτέρου Γκανά 

Αλέξανδρου στην παραλία θεολόγου 

18 Μαλεσίνας Ψήσιµο 

καλαµποκιού 

1 Παραπλεύρως περιπτέρου Γκανά 

Αλέξανδρου στην παραλία θεολόγου 

19 Μαλεσίνας Ψήσιµο 

Καλαµποκιού 

1 Κεντρική Πλατεία Αγίου Κων/νου 

20 Μαλεσίνας Ψήσιµο 

Καλαµποκιου 

1 Πλατεία Ελευθερίας 

21 Μαλεσίνας Ψήσιµο 

Καλαµποκιού 

1 Στο πεζοδρόµιο έµπροσθεν παιδικής 

χαράς επί της οδού Αγίου Κων/νου 

22 Μαλεσίνας Κινητή καντίνα 1 ∆υτικά της παραλίας βλυχάδας µέσα σε 

κοινόχρηστο οικόπεδο ιδιοκτησίας 

ΟΣΜΑΕΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ-2 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ,  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΟΥ  

 
α/α ∆ηµοτική Κοινότητα Πωλούµενο Είδος Αριθµός Θέσεων Τοποθεσία 
1 Αταλάντης ∆ιάθεση έργων 

τέχνης, 
καλλιτεχνηµάτων, 
παραδοσιακού 
καλαθοποιού  

1 Επί του πεζοδροµίου 
στην είσοδο του 

περιφερειακού ∆ρόµου, 
στην διασταύρωση των 
οδών Γ.Γιαννόπουλου 
∆ηµάρχου Αταλάντης & 
Παύλου Μπακογιάννη 

2 Αρκίτσας ∆ιάθεση έργων 
τέχνης, 

καλλιτεχνηµάτων, 
παραδοσιακού 
καλαθοποιού  

1 Στο πεζοδρόµιο, 
έµπροσθεν παιδικής 
χαράς στην παραλία 

Σουβάλας 
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Άρθρο 3. ∆ικαιούχοι 
 

∆ικαίωµα απόκτησης της άδειας του πίνακα-1 του άρθρου 2 της παρούσας έχουν όλα τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι άνεργα για Παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων. 

∆ικαίωµα απόκτησης της άδειας του πίνακα-2, του άρθρου 2 της παρούσας έχουν όλα τα φυσικά 
πρόσωπα τα οποία δηµιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήµατα, χειροτεχνήµατα και λοιπά έργα πρωτότυπης, 
αποκλειστικά δικής τους δηµιουργίας  

    

Άρθρο 4. Σειρά προτίµησης δικαιούχων 
 

Για την επιλογή των δικαιούχων του πίνακα-1 του άρθρου 2 της παρούσας, χρησιµοποιείται ως 
κριτήριο το οικογενειακό εισόδηµα, όπως εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα της ΓΓ∆Ε του τελευταίου 
οικονοµικού έτους, µε προηγούµενους τους έχοντες το χαµηλότερο εισόδηµα. 

Για την επιλογή των δικαιούχων του πίνακα-2, του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον οι αιτούντες 
δικαιούχοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιµες άδειες, διενεργείται κλήρωση.  
 
 

Άρθρο 5. Απαιτούµενα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε την αίτηση 
 
 Α. Υποψήφιοι των αδειών του πίνακα-1 

1. ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ 
2. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας τελευταίου οικονοµικού έτους 
 
Β. Υποψήφιοι των αδειών του πίνακα-2 
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιαδήποτε 
άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα 
µηχανήµατα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιµοποιεί και ότι τα παραγόµενα έργα αφορούν 
αποκλειστικά σε ιδία δηµιουργία 
2. Βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας 
    α) για έργα τέχνης και καλλιτεχνήµατα προσκοµίζεται βεβαίωση του επιµελητηρίου εικαστικών 
τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.) η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δηµιουργού, στην οποία 
αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δηµιουργίας αυτών και κάθε άλλη 
πληροφορία που κρίνεται αναγκαία για τον φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόµενα έργα 
είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας του ενδιαφερόµενου προσώπου. 
    β) Για τους χειροτέχνες, απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από 
την ∆/νση στήριξης Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.), ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόµενου της 
διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήµατος. Στην σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόµενα 
είδη, τα µηχανήµατα, τα υλικά και τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία. 
3. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS, µε τις µεταβολές της      

 
 
Άρθρο 6. Τέλος άδειας-τρόπος καταβολής 
 
Το τέλος ανά άδεια και θέση για την χρήση των χώρων άσκησης της υπαίθριας στάσιµης 
δραστηριότητας καθορίζεται: 
 
Α. Για τις άδειες του πίνακα-1 σε 90€ ανά άδεια και θέση το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την 
χορήγηση της άδειας. 
Β. Για τις άδειες του πίνακα-2 σε 45€ ανά µήνα, το όποιο θα καταβάλλεται είτε εφάπαξ κατά την 
χορήγηση της άδειας, είτε µηνιαίως. Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή  του τέλους που 
αναλογεί σε όλη της διάρκεια ισχύος της άδειάς του, ανεξαρτήτως της προσέλευσης ή µη στον χώρο που 
του έχει παραχωρηθεί. 
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Άρθρο 7. Λοιπές προϋποθέσεις-περιορισµοί-διαδικασία-υποχρεώσεις δικαιούχων 
 
 Με το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους, αυτές 
αξιολογούνται από αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου προκειµένου να επιλεγούν όλοι όσοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, στην συνέχεια συντάσσεται ονοµαστική 
κατάσταση και αποστέλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για επιλογή των τελικών δικαιούχων µε δηµόσια 
κλήρωση (εφόσον απαιτείται). 
 

Οι χορηγούµενες άδειες του πίνακα-1 του άρθρου 2 της παρούσας, ισχύουν το ανώτερο µέχρι την 
30 Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους και σε κάθε περίπτωση για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
(4) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας. Με την λήξη της περιόδου ισχύος, οι άδειες 
ανακαλούνται αυτεπαγγέλτως, χωρίς δικαίωµα ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος 
από τους κατόχους τους. 

Οι χορηγούµενες άδειες του πίνακα-2, του άρθρου 2 της παρούσας, ισχύουν από ΕΝΑ (1) µήνα το 
λιγότερο, µέχρι ∆Ω∆ΕΚΑ (12) µήνες το ανώτερο. Η χρονική διάρκεια ισχύος του καθορίζεται από την 
επιλογή του δικαιούχου κατά την υποβολή της αίτησης. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω  χρονικού 
διαστήµατος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε αίτησή τους να ζητήσουν ανανέωση της άδειας για 
συνέχιση της δραστηριότητάς τους.  

 

 Κατάθεση αιτήσεων & πληροφορίες στο τηλ. 22330-89311 στον Κο Πέτρου Κων/νο 
 

 
Παραλαβή αιτήσεων µέχρι και την Παρασκευή 14-5-2021 

      

 

                  O ∆ήµαρχος Λοκρών 

 

                   Αθανάσιος Ζεκεντές 


