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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 
 

 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου ανακοινώνει προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας ασκήσεως υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου) 
στη χερσαία ζώνη λιμένος αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Σκιάθου, σύμφωνα με: 
 

1. την Κ.Υ.Α. αριθ. Φ. 3131/17/96/1997 
2. την υπ΄αριθμ. 6/2021 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. (ΑΔΑ : ΨΓΠ5ΟΞΔ6-00Ν) 
3. την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 89467/05-05-2021 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος περί ελέγχου 
νομιμότητας της 6/2021 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ : 6Ρ8ΨΟΡ10-95Ξ)  

4. την υπ΄αριθμ. 21/2021 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. (ΑΔΑ : Ω3Ι6ΟΞΔ6-13Β) 
 

Με  ημερομηνία έναρξης  την Τρίτη 18 Μαΐου 2021  και από ώρα 09:00 έως 15:00 

τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την ημερομηνία και ώρα λήξης της μπορούν να 

αποστέλλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δ.Λ.Τ.Σκιάθου   

d.l.t.skiathos@hotmail.gr τις αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (τον 

πλήρη φάκελο). Δικαιολογητικά σε μεταγενέστερο χρόνο των αιτήσεων δεν θα 

γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία καθότι θα πρωτοκολλούνται οι αιτήσεις και θα 

αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων εγγράφων. 

 

Η λήξη της προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά είναι  την Παρασκευή 28 Μαΐου και ώρα 12:00 

 

Τα δικαιολογητικά  θα αποσταλούν αριθμημένα όπως αυτά περιγράφονται 

παρακάτω: 

α. αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της 

ταυτότητας αυτού και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την 

παραχώρηση χώρου εφόσον πρόκειται για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο 

β. αίτηση του ενδιαφερόμενου για  τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου σε χερσαίο χώρο τοπικής αρμοδιότητας των οικείων Οργανισμών 

Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων και του Ε.Ο.Τ.  
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Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για: 

(1) το συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασής του και την έκταση αυτού, εφόσον 

πρόκειται για στάσιμο εμπόριο, 

(2)  τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της 

δραστηριότητας του κατόχου, 

(3) το συγκεκριμένο μέσο καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που 

τυχόν χρησιμοποιείται. 

β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή 

του διαβατηρίου του. 

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 2 Κ.Υ.Α. Φ3131/17/96/1997 (ΦΕΚ 

178/Β/12-3-1997) 

δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) 

ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήματα 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της Κ.Υ.Α. Φ3131/17/96/1997 (ΦΕΚ 178/Β/12-

3-1997) 

ε. Έγγραφη συναίνεση της οικείας Λιμενικής Αρχής για τη χορήγηση της άδειας και 

την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου επί υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, 

εφόσον πρόκειται για χερσαίους χώρους διακίνησης επιβατών και οχημάτων με 

επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά - οχηματαγωγά (Ε/Γ - Ο/Γ) διεθνών πλόων ή που 

εκτελούν κύριες ή δευτερεύουσες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές. 

στ. Φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του τυχόν οχήματος που θα 

χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης πλανοδίου δραστηριότητας και της 

άδειας ικανότητας του οδηγού. 

η. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών, φωτοαντίγραφο του 

βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας 

(Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος) 

στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την 

εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

υγειονομική νομοθεσία. 

θ. Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας 

που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με το αναπληρούμενο. 
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ι. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας 

υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 

4 και 5 του άρθρου 7 της παρούσας. 

Μετά την εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων το Δ.Λ.Τ.Σκιάθου χορηγεί σε 

όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια, κατάλληλο αποδεικτικό μέσο (π.χ. αντίγραφο 

εγκριτικής απόφασης ή τυχόν καταρτισθέντος συμφωνητικού) με τη χρήση του 

οποίου ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προσκομίζει 

στο Δ.Λ.Τ.Σκιάθου προκειμένου να εκδώσει την άδεια υπαίθριου εμπορίου τα εξής: 

α. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας 

Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). 

β. Αποδεικτικό είσπραξης της οικείας ΔΟΥ για την καταβολή του προβλεπόμενου 

φόρου. 

γ. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. 

δ.  Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες 

 

Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης καμία αίτηση ή δικαιολογητικό 

δεν θα γίνονται δεκτά. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαρέγκλιτα να συμμορφωθούν με τα 

προβλεπόμενα των ανωτέρω αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ., σε διαφορετική 

περίπτωση εκπίπτει η άδεια παραχώρησης χώρου. 

 

Σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε 

ασυμφωνία με το προαναφερόμενο αυτομάτως ανακαλείται η άδεια και 

παραχωρείται σε επιλαχόν πρόσωπο αν προκύπτει. 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 
  

    ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΞΨΨΟΞΔ6-ΛΜΞ


