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Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες
και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ειδικότερα:
Η ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας
και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους
υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρ.80 του ΚΔΚ).
Η εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και
η διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
Η ίδρυση και λειτουργία παιδοτόπων και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα
παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
Η λειτουργία μουσικών οργάνων.
Η εγκατάσταση και χρήση οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα
πρόσωπα.
Η διενέργεια διαφήμισης, η τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, η τοποθέτηση
επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα,
καθώς και η παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που
επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαιθρίας διαφήμισης, των προδιαγραφών των
διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, η αφαίρεση των παρανόμων υπαιθρίων
διαφημίσεων και επιγραφών και η εισήγηση της επιβολής των προβλεπομένων προστίμων, με
τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
Η χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
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
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συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
Η έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών,
καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές.
Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των
Λαϊκών Αγορών
Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής
και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε
έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από
έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και
ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού
συμβουλίου.
Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων
ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν. 3377/2005, καθώς και
ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων
λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή
υπαίθριων ή μικτών.
Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών
ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των
πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση Μητρώου καταναλωτών.
Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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