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ΘΕΜΑ:Οριοθέτηση  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  27  του  νόμου 
4264/2014 σε ιδιωτικό χώρο.

Σύμφωνα με το Κ1-826/22-5-2013 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου οι  ιδιωτικοί  χώροι  ,  στους οποίους επιτρέπεται  η άσκηση υπαιθρίου 

στάσιμου εμπορίου, ανήκουν σε πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν τους χώρους τους, προκειμένου σε 

αυτούς να λειτουργήσει υπαίθριο στάσιμο εμπόριο. Όποιος ενδιαφέρεται να παραχωρήσει τον ιδιωτικό 

του χώρο,  προκειμένου σε αυτόν να επιτραπεί  η  άσκηση υπαιθρίου  στάσιμου εμπορίου  οφείλει  να 

ενημερώσει σχετικά τον οικείο Δήμο, ώστε να γίνει ο προσδιορισμός του ως χώρο άσκησης υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου και στην συνέχεια η χορήγηση της όποιας άδειας κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των 

ενδιαφερομένων.  

Ο  Δήμος  Πύλου  -  Νέστορος  προκειμένου  να  προβεί  σε  οριοθέτηση  υπαίθριου  στάσιμου 

εμπορίου  σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4264/2014 καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  Δημότες οι 

οποίοι  προτίθενται  να  προσφέρουν  τον  ιδιωτικό  τους  χώρο  για  την  άσκηση  υπαιθρίου  στάσιμου 

εμπορίου, να προσέλθουν εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της παρούσης 

στο  Τμήμα Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  στο  Δημαρχείο  Πύλου  -  Νέστορος  κατά  τις  εργάσιμες 

ημέρες  και  ώρες  να  προσκομίσουν  :  α)  αίτηση –  υπεύθυνη  δήλωση  του  ιδιοκτήτη  στην  οποία  θα 

αναφέρεται ότι είναι ενήμερος ότι σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για 

τη  χορήγηση  άδειας  είναι  περισσότεροι  του  ενός  ,  η  άδεια  θα  δοθεί  κατόπιν  κλήρωσης  και  ότι 

συμφωνούν με αυτό, β) σχεδιάγραμμα στο οποίο θα διαφαίνεται ο προς παραχώρηση χώρος και γ) 

τίτλοι ιδιοκτησίας του προς παραχώρηση χώρου. 

Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος

Δημήτριος Π. Καφαντάρης
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