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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Για την χορήγηση επτά (7) θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

στην Υπαίθρια Οργανωμένη  Αγορά της Πλατείας Πατριάρχου Αλεξανδρείας – 
(Πύργος Αγίου Πέτρου - ΝΕΩΡΙΟ) πόλεως Ρόδου. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014, Τεύχος Α΄) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 550/15-7-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου 
για τη δημιουργία Υπαίθριας Οργανωμένης Αγοράς στην περιοχή της Πλατείας 

Πατριάρχου Αλεξανδρείας – (Πύργος Αγίου Πέτρου-ΝΕΩΡΙΟ).   
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5682/12-8-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου 
σχετικά με την έγκριση δημιουργίας Υπαίθριας Οργανωμένης Αγοράς στην περιοχή της 

Πλατείας Πατριάρχου Αλεξανδρείας – (Πύργος Αγίου Πέτρου-ΝΕΩΡΙΟ). 
4. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω διαδικασία έμειναν αδιάθετες δώδεκα (12) άδειες 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 
5. Τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας 
(ανάπηροι, πολύτεκνοι, άνεργοι κ.λ.π.). 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Επτά (7) νέες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Υπαίθρια Οργανωμένη Αγορά 

της Πλατείας Πατριάρχου Αλεξανδρείας – (Πύργος Αγίου Πέτρου-ΝΕΩΡΙΟ) πόλεως 
Ρόδου με αντικείμενο δραστηριότητας: 
 

α. τέσσερις (4) θέσεις ειδών λαϊκής τέχνης, 
β. δύο (2) θέσεις τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και 

γ. μία (1) θέση για ξηρούς καρπούς. 
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Οι ανωτέρω θέσεις θα παραχωρηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται παρακάτω: 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ   
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ  ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
 

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου 

δικαιούνται 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 αυτή 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 (50%) και σε τυφλούς, 
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, 

καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, 
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής 
περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄82) 

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και 
σε γονείς που προστατεύουν που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, 

σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και 
πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 
(ε)  μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς 

παλιννοστούντες, 
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά, που έχουν εγγραφεί στα 

δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, 
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες 

ουσίες και άτομα υπό εξάρτηση. 
 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να 
υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες 
πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) ΜΙΑ αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με 

συνημμένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23 του Ν. 4264/2014, στο Τμήμα 
Αδειοδοτήσεων και  Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εμπορίου, 

Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου από την Παρασκευή 9 Ιουνίου έως και 
την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος επισυνάπτεται στην 
αίτηση του ενδιαφερόμενου. 

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το είδος της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
που επιθυμεί ο αιτών να αποκτήσει και να ανήκει αποκλειστικά σε μία από τις 
παραπάνω κατηγορίες. 

Επιτρέπεται η υποβολή μίας αίτησης από το ίδιο πρόσωπο, το/τη σύζυγο του ή τα τέκνα 
αυτών, (δηλαδή μία αίτηση για τα μέλη της οικογένειας), σε αντίθετη περίπτωση 

απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις των προσώπων αυτών. 
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Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα 
παρακάτω: 

 
 Αίτηση υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία αναγράφεται ότι δεν 

κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης 

βιοποριστικού επαγγέλματος και ότι ο ίδιος δεν είναι συνταξιούχος γήρατος 
οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.. 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
 Φορολογική ενημερότητα. 
 Δημοτική ενημερότητα. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα.  
 Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. 

 Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τα οποία αποδεικνύεται κατά 
περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες 
προσώπων, ήτοι: 

(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 (Α΄ 82), 
(δ)  γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα 
με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές 

και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές 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 εξάρτηση. 

 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τους. 
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνση Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας του Δήμου Ρόδου 

(Ταχ. Δ/νση: Λ. Ελευθερίας 51 τ.κ. 85104) είτε α) από τους ενδιαφερόμενους 
αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε β) ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή. 
 

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια μέσω του Δημοτικού 
Συμβουλίου, και προκειμένου να την παραλάβουν από τη Διεύθυνση Εμπορίου, 
Ενέργειας και Βιομηχανίας, θα πρέπει να προσκομίσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα 

οποία κατά περίπτωση είναι τα παρακάτω: 
 Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής 

δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 
4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125).  

 Πιστοποιητικού αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα εγγραφής σ’ αυτόν. 

 Βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει 
ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής 

νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών. 
 Πιστοποιητικό Υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών.   
 

Αντικατάσταση, συμπλήρωση ή διόρθωση του φακέλου της αίτησης επιτρέπεται μόνο 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 22 

Ιουνίου 2017. 
 

 

 
 

ΑΔΑ: 7ΣΤΚΩ1Ρ-Ν2Ρ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 
 

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος τους από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνση Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Ενέργειας και θα καταρτιστεί πίνακας δικαιούχων, ο οποίος θα αποσταλεί για έγκριση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση των αδειών.  

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι - ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από των αριθμό 
των προς διάθεση αδειών, οι άδειες αυτές θα δοθούν μετά από την διενέργεια 
κλήρωσης μεταξύ τους. 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ρόδου «http://www.rhodes.gr» και θα εκδοθεί και σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο θα 
διανεμηθεί στα τοπικά ΜΜΕ της Ρόδου. 

Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στους 
πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου. 
 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της 
ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 
 
                                                                                 Ο Αντιδήμαρχος 

 
 
 

                                                                               Γεώργιος ΠΟΚΚΙΑΣ 

 
 

 
Εσωτερική Διανομή:                                                  
1. Αντιδήμαρχο κ. Πόκκια Γεώργιο 
2. Προϊστάμενο Δ/νσης 
3. Τμ. Αδειοδοτήσεων  
4. Πρωτόκολλο                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΣΤΚΩ1Ρ-Ν2Ρ



 

Πίνακας Αποδεκτών 

 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Ρόδου με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης 

 

Α/Α ΔΗΜ/ΤΟΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1 ΡΟΔΟΥ 

2 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

3 ΜΑΣΑΡΩΝ 

4 ΜΑΛΩΝΑΣ 

5 ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 

6 ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 

7 ΣΙΑΝΩΝ 

8 ΑΓ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 

9 ΕΜΠΩΝΑΣ 

10 ΑΦΑΝΤΟΥ 

11 ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

12 ΙΑΛΥΣΟΥ 

13 ΨΙΝΘΟΥ 

14 ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

15 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

16 ΔΙΜΥΛΙΑΣ 

17 ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 

18 ΦΑΝΩΝ 

19 ΣΟΡΩΝΗΣ 

20 ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

21 ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 

22 ΣΑΛΑΚΟΥ 

23 ΛΑΡΔΟΥ 

24 ΛΑΕΡΜΩΝ 

25 ΠΥΛΩΝΑΣ 

26 ΛΙΝΔΟΥ 

27 ΚΑΛΑΘΟΥ 

28 ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

29 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

30 ΜΑΡΙΤΣΩΝ 

31 ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

32 ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 

33 ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

34 ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ 

35 ΚΑΤΑΒΙΑΣ 

36 ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 

37 ΑΡΝΙΘΑΣ 

38 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

39 ΒΑΤΙΟΥ 

40 ΛΑΧΑΝΙΑΣ 

41 ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 

42 ΙΣΤΡΙΟΥ 

43 ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ 
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