
 

 

 

 

                                                                                       Μέγαξα 13 Μαξηίνπ 2018 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ανανέωζη αδειών Επαγγελμαηιών Πωληηών 
 

   Ο Γήκνο Μεγαξέσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ 171/13.11.2017 ηεύρνο Α'): 

«Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο επηκειεηεξηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην λ.4264/2014  

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 

 Σοσς καηότοσς αδειών επαγγελμαηιών πωληηών όηι, ζύκθσλα κε ην άξ. 18 ηνπ 

λ. 4497/2017 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξ. 121 ηνπ λ.4512/2018 Αξκόδηα Αξρή έθδνζεο 

θαη ζεώξεζεο ησλ αδεηώλ επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ είλαη ν Γήκνο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ 
αδεηνύρνπ.         

  ύμθωνα επίζης με ηην παρ. 17 ηοσ άρθροσ 57 oη επαγγεικαηηθέο άδεηεο πιαλόδηνπ 

θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πνπ έρνπλ αλαλεσζεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4264/2014 

κε εηήζια δηάξθεηα, αλαλεώλνληαη εθεμήο πριν ηε ιήμε ηνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηριών 

(3) εηών, ζύκθσλα κε ην άρθρο 22 ηνπ Ν. 4497/17. Τπρόλ μη αλαλεσζείζεο άδεηεο 

ζηάζηκνπ θαη πιαλόδηνπ εκπνξίνπ βάζεη ηνπ λ. 4264/2014 αλαλεώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4497/17 μέτρι ηην 31η Μαρηίοσ 2018. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ σο 

άλσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο νη ελ ιόγσ άδεηεο αλαθαινύληαη νξηζηηθά θαη απηνδηθαίσο. (παρ. 
17 άρθρο 59 Ν.4497/17).   

 Γηα ηε ζεώξεζε ηεο άδεηάο ηνπ ν  πσιεηήο ππνβάιιεη: 

α. αίηεζε-ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν αδεηνύρνο δειώλεη όηη: 

αα) δελ αζθεί άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ή όηη, ζε πεξίπησζε πνπ αζθεί, ην 

εηζόδεκα πνπ απνθηά δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηνπ άξζξνπ 21, 

ββ) όηη ν ζύδπγνο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα δελ θαηέρνπλ άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, πιελ ησλ βεβαηώζεσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 38, θαη 

γγ) όηη δελ ιακβάλεη ζύληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο από νπνηνλδήπνηε θνξέα, 

β. εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ (3) εηώλ, βεβαίσζε άζθεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο κεηαβνιέο θαη έληππα Δ1 θαη Δ3, από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη ν αηηώλ 

δελ έρεη εηζνδήκαηα από άιιε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ή όηη ηπρόλ άιια εηζνδήκαηά ηνπ δελ 

ππεξβαίλνπλ ην όξην ηνπ άξζξνπ 21, 

γ. θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, 

δ. ππεύζπλε δήισζε όηη δελ έρεη νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ 

ηειώλ ηνπ άξζξνπ 36. Οη αξκόδηεο αξρέο ζεώξεζεο νθείινπλ λα εμεηάζνπλ ην αιεζέο ηεο 

δήισζεο απηήο, 

ε. θαηά πεξίπησζε, πηζηνπνηεηηθό πγείαο ελ ηζρύ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 

Υ1γ/Γ.Π./νηθ.35797/4.4.2012 (Β'1199) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17) 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-22-%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-22-%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-2/


   Για ηην έκδοζη ηης άδειας ο επαγγελμαηίας  καηαθέηει σπέρ ηης αρμόδιας αρτής παξάβνιν  

ύςνπο δέθα (10) επξώ θαη ηη θεώρηζη ηης άδειας παράβολο ύυοσς δεκαπένηε (15) εσρώ 

(άρθρο 18 Ν.4497/17) 

Για περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να απεσθύνεζηε ζηο ημήμα Αδειοδοηήζεφν & 

Ρύθμιζης Εμπορικών Δραζηηριοηήηφν ηοσ Δήμοσ Μεγαρέφν ηις εργάζιμες ημέρες και ώρες 

(Τηλ: 22960 83682). 

 

Εκ τοσ Γραυείοσ Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Στέσεων 
                                  

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-18-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7-2/

