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 Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 52155/15-10-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 286/2012                                                          ΘΕΜΑ 
Γνωμοδότηση προς τον Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του 
ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση 
υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου 
 

Σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 50420/05-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  05-10-2012      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  
               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ.Σ.,  ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Δ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ. & ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Δ.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
 ******************* 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την γνωμοδότηση προς τον Γενικό 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών για την 
άσκηση υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. 
 Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 50462/05-10-2012 σχετικό έγγραφο της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Έννοια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’): 
«1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, νοείται η 
άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική 
στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι 
εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη 
κατασκευή. 
2. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με τη χρήση 
οποιουδήποτε οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη ή οποιουδήποτε κινητού μέσου. 
Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη 
διάρκεια της συναλλαγής. 

Ως υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται και το εμπόριο που ασκείται με τη μέθοδο των 
επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή με οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο, από πρόσωπα τα οποία 
δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 του Ν 3852/2010 η αρμοδιότητα 
χορήγησης (με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών, μεταβιβάστηκε στους Δήμους. 
Συγκεκριμένα είχε μεταβιβαστεί η χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης 
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο 
δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου 
Εμπορίου. 
Τύποι αδειών 

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου διακρίνονται σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 1 του Ν.2323/95 σε άδεια τύπου Α’ η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων 
γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και 
σε άδεια τύπου Β’ η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της 
αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί. 

Στο άρθρο 14 – παρ. 1 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’), που αφορά: Επείγουσες ρυθμίσεις που 
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 
Προβλέπεται ότι: 
«1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των 
ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών 
καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής: 
α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια 
τύπου Β', με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
που εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη των κατά 
τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των Δημοτικών 
Συμβουλίων υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της 
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προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος 
αριθμός των υπό χορήγηση αδειών κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους Δήμους. 
β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών 
προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι τη 15η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση των αρμόδιων 
Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη.  Η γνώμη του Γενικού Γραμματέα 
διατυπώνεται μετά την υποβολή σε αυτόν, μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού 
έτους, σχετικής γνώμης των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων. Με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η γνώμη του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε 
αυτό γνώμη. 

Οι χορηγούμενες ανά κατηγορία άδειες κατανέμονται στους Δήμους με απόφαση του κατά 
τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.» 
Διαδικασία χορήγησης άδειας  
Άδεια τύπου Α' 
1. Απόφαση-γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου προς τον Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών που θα 
χορηγηθούν το επόμενο έτος (παρ.1β άρθρο 14 Ν.4038/12) (Με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η γνώμη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη 
2. Απόφαση-γνώμη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι 15 Νοεμβρίου προς τα 
Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό του 
ανώτατου αριθμού των αδειών που θα χορηγηθούν το επόμενο έτος. (παρ.1β άρθρο 14 Ν.4038/12) 
ΑΔΑ: Β4Θ4Ω94-6Δ8 (Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η 
απόφαση των αρμόδιων Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη) 
3. Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέχρι 
τη 15η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των 
αδειών που θα χορηγηθούν το επόμενο έτος. (παρ.1β άρθρο 14 Ν.4038/12) 
4. Απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την 
31 Δεκεμβρίου περί κατανομής των χορηγούμενων ανά κατηγορία αδειών στους Δήμους (παρ.1β 
άρθρο 14 Ν.4038/12) 
5. Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 31η Ιανουαρίου (παρ.4 άρθρο 1 
Ν.2323/95) 
6. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους για την επιλογή από τους 
αιτούντες για χορήγηση άδειας βάσει των αιτήσεων και δημόσιας κλήρωσης η οποία διενεργείται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. (παρ.4 άρθρο 1 Ν.2323/95) 
7. Κοινοποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου α) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όταν πρόκειται για αποφάσεις δήμων 
που εμπίπτουν στην περιφέρεια της πρώην Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, β) στη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου και στις οικείες περιφέρειες, όταν πρόκειται για αποφάσεις δήμων της υπόλοιπης χώρας. 
8. Υποβολή στο Δήμο από τον ενδιαφερόμενο των δικαιολογητικών της παρ.3 του άρθρου 1 του 
Ν.2323/95 εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου επί των αιτήσεων (παρ.3 άρθρο 1 ΠΔ 254/05) 
9. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση της άδειας εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών (παρ.3 του άρθρου 1 του 
Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’) (παρ.3 άρθρο 1 ΠΔ 254/05) 
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10. Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου για τη χορήγηση της άδειας (η άδεια χορηγείται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως επειδή η απόφαση μπορεί να αφορά πολλά άτομα, κρίνουμε 
απαραίτητη την έκδοση ατομικής διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου, η οποία θα περιλαμβάνει 
ουσιαστικά τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για κάθε δικαιούχο. Εξάλλου 
σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος 
για τη χορήγηση των αδειών) 
Άδεια τύπου Β' 
1. Απόφαση-γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου προς τον Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών που θα 
χορηγηθούν το επόμενο έτος (παρ.1α άρθρο 14 Ν.4038/12) (Με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη) 
2. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι 30 Νοεμβρίου για τον 
καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών που θα χορηγηθούν το επόμενο έτος και την 
κατανομή των χορηγούμενων ανά κατηγορία αδειών στους Δήμους . (παρ.1α άρθρο 14 Ν.4038/12) 
3. Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 31η Ιανουαρίου (παρ.4 άρθρο 1 
Ν.2323/95) 
4. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους για την επιλογή από τους 
αιτούντες για χορήγηση άδειας βάσει των αιτήσεων και δημόσιας κλήρωσης η οποία διενεργείται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. (παρ.4 άρθρο 1 Ν.2323/95) 
5. Κοινοποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου α) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όταν πρόκειται για αποφάσεις δήμων 
που εμπίπτουν στην περιφέρεια της πρώην Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, β) στη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου και στις οικείες περιφέρειες, όταν πρόκειται για αποφάσεις δήμων της υπόλοιπης χώρας. 
6. Υποβολή στο Δήμο από τον ενδιαφερόμενο των δικαιολογητικών της παρ.3 του άρθρου 1 του 
Ν.2323/95 εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου επί των αιτήσεων (παρ.3 άρθρο 1 ΠΔ 254/05) 
7. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση της άδειας εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών (παρ.3 του άρθρου 1 του 
Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’) (παρ.3 άρθρο 1 ΠΔ 254/05) 
10. Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου για τη χορήγηση της άδειας (η άδεια χορηγείται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως επειδή η απόφαση μπορεί να αφορά πολλά άτομα, κρίνουμε 
απαραίτητη την έκδοση ατομικής διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου, η οποία θα περιλαμβάνει 
ουσιαστικά τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για κάθε δικαιούχο. Εξάλλου 
σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος 
για τη χορήγηση των αδειών) 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:  
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τα παραπάνω, να αποφασίσει: 
Να εισηγηθεί στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού, 
ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, που δύναται να 
χορηγηθούν για το επόμενο ημερολογιακό έτος (2013), ως παρακάτω: 
α) Άδεια τύπου Α' (η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία 
περιλαμβάνονται  και τα άνθη, τα είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας): 8 άδειες  
β) Άδεια τύπου Β'(η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της 
αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί): 6 άδειες» 

  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εισηγείται στον Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης Διοίκησης τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού,  

ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, που δύναται να 
χορηγηθούν για το επόμενο ημερολογιακό έτος (2013), ως παρακάτω: 
α) Άδεια τύπου Α' (η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία 
περιλαμβάνονται  και τα άνθη, τα είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας): 8 άδειες, β) Άδεια τύπου 
Β'(η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας 
αρχής που τη χορηγεί): 6 άδειες. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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