ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5/10/2011
Αρ. Πρωτ. ΔΑΝ-166610/2800

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

:
:
:
:
:
:

Α.Σωτηρόπουλος
Κύπρου 1
30200 Μεσολόγγι
2631-3-61168
2631-3-61663
dangram@aitnia.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε
Παραγωγό.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. - Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. -Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010) «Οργανισμός
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3. - Την με αριθ.πρωτ.2115/24-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. - Τις διατάξεις του Ν. 2323/95 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες
διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 145/Α/13-7-1995,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. - Τις διατάξεις του Π.Δ. 254/12-12-2005 «Ρύθμιση υπαίθριου
Εμπορίου (πλανοδίου και στάσιμου)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
307/Α/16-12-2005.
6. - Τα δικαιολογητικά που μας υποβλήθηκαν με την από 28-092011 αίτηση του ενδιαφερόμενου παραγωγού κ. Κουτρολιά
Αθανάσιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εκδίδουμε άδεια άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου στον
παραγωγό Κουτρολιά Αθανάσιο του Κων/νου κάτοικο Μάστρου Δ.
Μεσολογγίου με Α.Φ.Μ. 050499761 για πώληση όσπριων, εσπεριδοειδών
και ρυζιού.
Οι πωλήσεις επιτρέπονται σε όλη την Επικράτεια και σε πόλεις με
πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους. Επιτρέπεται στον ανωτέρω
πωλητή να παραμένει στάσιμος μόνο κατά την διάρκεια της συναλλαγής.
Απαγορεύεται η πώληση των ειδών του κατά τις ημέρες και ώρες που
τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις,
ζωοπανηγύρεις και τις Κυριακάτικες Αγορές.
Η άδεια αυτή είναι προσωποπαγής και δεν επιτρέπεται να
μεταβιβασθεί, να εισφερθεί να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά
χρήση.
Για την άσκηση στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας σε
συγκεκριμένο σημείο απαιτείται άδεια κατάληψης χώρου από τον
ιδιοκτήτη του χώρου (οικείος Δήμος κλπ.) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.4
του Π.Δ. 254/05.
Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι όροι ανακαλείται υποχρεωτικά η
άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με την παρ. 2 εδάφια α, β,
γ, των άρθρων 5 του Π.Δ. 254/2005.
Η παρούσα ισχύει από 5/10/2011 μέχρι 5/10/2012.
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