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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΤΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 5ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 8ης Μαϊου
2012.
Αριθ. Απόφασης 26

Περίληψη
Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους
2012.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Μαϊου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Ταρενίδη
Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.28295/3-5-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής και σε συνέχεια της αριθ.πρωτ.26840/23-4-2012 έγγραφης πρόσκλησης και του Πρακτικού 4
και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2. Αγκόρτσας Απόστολος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Μούρκας Χρήστος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Μαζαράκης Σπύρος
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 (άρθρο 75 του Ν.3852/10)
ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι τι συγκεκριμένο θέμα το οποίο
δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για
αυτό με την ίδια πλειοψηφία πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος Ταρενίδης Παναγιώτης εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως
καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων είναι τα εξής:
1.Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2012.
2.Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας, είτε της
Πλατείας Ελευθερίας στο Θεοδοσιάδη Αλέξανδρο.
3. Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου
στην Κεντρική Πλατεία (έναντι ΟΤΕ).
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.2 του άρθρου 5 (άρθρο 75 του Ν. 3852/10)
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2012,
παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του
αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
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με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έθεσε
υπόψη την
αριθ.πρωτ.28296/03-05-2012 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων , η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 του Ν 3852/2010 η αρμοδιότητα
χορήγησης (με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο
καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση
Δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου μεταβιβάστηκε στους Δήμους.
Με την 45/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης επικυρώθηκε το υπ’ αριθμ. 1/2012
Πρακτικό της Επιτροπής Πλανόδιου Εμπορίου προτείνοντας την χορήγηση 18 (δεκαοχτώ) αδειών
πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2012.
Δικαίωμα απόκτησης έχουν τα άτομα που είναι ΑΝΕΡΓΑ και δεν συνδέονται με ομοειδή ή
παρεμφερή επιχείρηση σχετικά με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας και το ετήσιο συνολικό
ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε
φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η
προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και
των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των
αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1
παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011
(ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχοςΒ')
Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα
πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:
α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και τυφλοί,
β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία
τέκνα,
γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α'
82),
δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%),
εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που
προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης,
στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες,
που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,
ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό
απεξάρτηση,
εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αν δεν εξαντληθεί ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες
χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο έτος. Αν ο
αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό
των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη
συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. (άρθρο 1 παρ.9 Ν.2323/1995 όπως είχε
τροποποιηθεί με το Ν.3190/03,και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05 και
συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/09 και την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.
3769/2009 (ΦΕΚ 105/01.07.2009 τεύχος Α΄ και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 14
του Ν.4038/12).
Υποβλήθηκαν συνολικά 11 (έντεκα) εμπρόθεσμες αιτήσεις (σύμφωνα με τον πίνακα
ενδιαφερομένων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης) και 1 (μία) εκπρόθεσμη.
Απορρίπτονται όσοι έχουν ατομικό εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο των 5.000,00 €, όσοι δεν
κατέθεσαν εκκαθαριστικό της εφορίας, όσοι δεν κατέθεσαν κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.ΕΔ. και όσοι
κατέθεσαν εκπρόθεσμη αίτηση. Δηλαδή οι:
1.Απτουλάχ Σαλήχ, Λεβάκης Κωνσταντίνος, Σταματόπουλος Γεώργιος, Δογραμματζής Νικόλαος &
επειδή έχουν εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά
στην φορολογία εισοδήματος (α’ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994),
2.Γερασίδης Ιωάννης, δεν προσκόμισε κάρτα ανεργίας,
3.Φερεσιάδης Ηρακλής, δεν προσκόμισε εκκαθαριστικό της εφορίας,
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4.Λασπίδης Πασχάλης, κατέθεσε εκπρόθεσμη αίτηση.
Ο Τουρατζίδης Γρηγόριος δικαιούται άδεια πλανοδίου (Οπωρολαχανικά) διότι εντάσσεται στην
κατηγορία των ομογενών και είναι πολύτεκνος.
Ο Μπαντογιάν Αρμενακ δικαιούται άδεια πλανοδίου (Ψάρια) διότι εντάσσεται στην κατηγορία
των ομογενών και είναι τρίτεκνος.
Ο Μπανδάκ Χαλήλ Αϊντην δικαιούται άδεια πλανοδίου (Οπωρολαχανικά) ως πολύτεκνος.
Ο Μερτζαν Ογλού Ζιά δικαιούται άδεια πλανοδίου (Οπωρολαχανικά) ως τρίτεκνος.
Ο Καρπούζης Ηλίας δικαιούται άδεια πλανοδίου (Ζαχαρώδη - Ψιλικά).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά με την χορήγηση των
αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012 στο Δήμο Ξάνθης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σύμφωνα με την 106/2012 απόφαση για
τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση
αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όλη την τρέχουσα
δημοτική περίοδο, έχοντας υπόψη και την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2012 στους παρακάτω δικαιούχους
Τουρατζίδης Γρηγόριος -Οπωρολαχανικά
Μπαντογιάν Αρμενακ -Ψάρια
Μπανδάκ Χαλήλ Αϊντην- Οπωρολαχανικά
Μερτζαν Ογλού Ζιά -Οπωρολαχανικά
Καρπούζης Ηλίας -Ζαχαρώδη – Ψιλικά, οι οποίοι πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που
ορίζει ισχύουσα νομοθεσία.
…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-5-2012
Ο Πρόεδρος
Ταρενίδης Παναγιώτης

υπογραφές

