
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
 
Α. Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/2014 
 
  Με την αριθ. 280/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
και την  65300/15121/9-7-2015  απόφαση του  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε Κεφαλλονιάς 
εγκρίθηκαν    είκοσι έξι (26) νέες άδειες για το έτος 2015  για την άσκηση   υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου και βραχυχρόνιων αδειών  σε ακάλυπτους χώρους, δηµοσίους, 
ιδιωτικούς, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς οι οποίοι δεν αποτελούν επαγγελµατική στέγη 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και σε σηµεία που έχει καθορίσει ο 
∆ήµος.  
   Αναλυτικά οι άδειες που πρόκειται να χορηγήσει ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς είναι οι εξής:      
Α.    Α∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ : 

• Πέντε (5) άδειες µικροπωλητών για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, 
ψευδοκοσµήµατα , ζωγράφοι 

• Έξι (6) άδειες για καντίνες (αυτοκινούµενες ή ρυµουλκούµενες) σε ιδιόκτητο 
χώρο. 

• ∆ύο (2) άδειες για καντίνες (αυτοκινούµενες ή ρυµουλκούµενες) σε κοινόχρηστο 
χώρο 

• Πέντε (5) άδειες παραγωγών που διαθέτουν άδεια από το τµήµα εµπορίου (δεν 
πρόκειται για νέες άδειες καθόσον δεν εκδίδονται πλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 4264/14 αλλά για διάθεση αιτούµενου χώρου) 

 
 Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/2014: 

• Οκτώ (8) άδειες για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων σε 
διερχόµενους (καλαµπόκια, µαλλί γριάς, λουκουµάδες, ξηροί καρποί) 

 
Οι χώροι στους οποίους εγκρίθηκε η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 
172/2015  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι οι κάτωθι:  
 
Α. ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α. Α∆ΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ (Είδη λαϊκής τέχνης, ψευδοκοσµήµατα, ζωγράφοι):  

• ∆.Ε. Αργοστολίου: οδός Ριζοσπαστών 

• ∆.Ε. Ελειού Πρόννων: Πλατεία Πόρου  

• ∆.Ε. Πυλαρέων: πλατεία Αγίας Ευφηµίας 

 

Β. Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ:  

• ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ: στην τοπική Κοινότητα Καραβοµύλου Καραβοµύλου 

• ∆.Ε Αργοστολίου: στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου (κοινόχρηστος χώρος 

πλησίον σταδίου Αντώνης Τρίτσης) 

Γ.Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ Α∆ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ:  

• ∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ: σε κοινόχρηστους χώρους στο Ληξούρι  

 



Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/14 ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ (καλαµπόκια, µαλλί 

γριάς, λουκουµάδες, ξηροί καρποί): 

• ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: κοινόχρηστος χώρος πλησίον ΞΕΝΙΑ 

                          Οδός Ριζοσπαστών 

• ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ: κοινόχρηστοι χώροι  

• ∆.Ε. Πόρου : κοινόχρηστοι χώροι  

• ∆.Ε. Παλικής: κοινόχρηστοι χώροι  

 
    Καλούνται  οι ενδιαφερόµενοι   να υποβάλλουν στην  ∆/νση  Τοπικής Οικονοµ. Ανάπτυξης  
Τµήµα  Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης Εµπορικών δραστηριοτήτων   αίτηση  - υπεύθυνη 
δήλωση   µε  τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, µέχρι και 
την 15η Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα  Τρίτη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Α. ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
    ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

1. 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.  

2. Πιστοποιητικό ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 
3. Πιστοποιητικό από αρµόδια υπηρεσία µε την οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση 

ότι ανήκει σε µια από τις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14. 
4. ∆ηµοτική ενηµερότητα που χορηγείται από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-06 τεύχος 
Α΄). 

5. Επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας η διαβατηρίου.  
 
Μετά την κατάθεση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση όπως 
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 για επιλογή  των ενδιαφεροµένων 
που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις  και για τις συγκεκριµένες θέσεις. 
 Οι κληρωθέντες θα κληθούν σε δεύτερο στάδιο να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 
προκειµένου να τους χορηγηθεί η άδεια. 
 
 
 
 Απαιτούµενα δικαιολογητικά  για την χορήγηση της άδειας : 
 

1. βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής 
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α' 
47) και 1642/1986 (Α' 125) 

2.  πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν 
3.  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, (προκειµένου για καντίνες για τη 
χορήγηση της βεβαίωσης ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην οποία 
αναφέρονται η Ταξινόµηση του οχήµατος (ρυµουλκούµενο ή αυτοκινούµενο, 
αριθµός πλαισίου, κ.λ.π), το Σχεδιάγραµµα κάτοψης της κινητής καντίνας - 
διάγραµµα ροής εις τριπλούν, τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιµα, ποτά ή και 



άλλα είδη) που επιθυµεί να προσφέρει, ο τρόπος υδροδότησης (δεξαµενή νερού, 
περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. Κ.λ.π.), ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων 
(δεξαµενή ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου, κ.λ.π.), ο τρόπος 
ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση µε δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.), που και πως 
δραστηριοποιείται- Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013). 

4. Βιβλιάριο υγείας , εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων –ποτών 
5.  δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 

 
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών ο φάκελος των ενδιαφεροµένων  
υποβάλλεται στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής  προκειµένου να αποφασίσει για τη χορήγηση 
άδειας. 
 
Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

1. αίτηση –υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4264/14 
και το Κ1 -13365/-5-8- 2014 έγγραφο της  Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 

2.  ∆ηµοτική Ενηµερότητα που  χορηγείται από την Ταµειακή Υπηρεσία του  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-06 τεύχος 
Α΄)  

Σε περίπτωση µεγαλύτερου αριθµού ενδιαφεροµένων από των αριθµό αδειών  θα διενεργηθεί 
κλήρωση την 22η Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 σύµφωνα µε την µε αριθ. 
172/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς.  
 
Για τη χορήγηση των βραχυχρόνιων  αδειών  οι κληρωθέντες θα υποβάλλουν : 

1. ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 
2.  Πιστοποιητικό υγείας σύµφωνα µε την αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/12 (Β΄1199) ΥΑ 

 
Πληροφορίες  δίδονται από το  Τµήµα  Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης Εµπορικών 
δραστηριοτήτων   στα τηλέφωνα   2671361018-19. 
 

Ο Αντιδήµαρχος 
 
 

Σπυρίδων Ματιάτος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


