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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 29ης Νοεμβρίου 2016.

Αριθ. Απόφασης 100

Περίληψη
΄΄ Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με την ευκαιρία των
Θρακικών Λαογραφικών Εορτών ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 29 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.45318/25-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Λομβαρδέα Οδ. Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ
(8) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Λομβαρδέας Μιχαήλ (πρόεδρος)
1.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Καρά Αχμέτ
3.Ηλιάδης Θωμάς
4.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5.Λύρατζης Πασχάλης
6.Μούρκας Χρήστος
7.Μυλωνάς Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
8.Χασάν Ογλού Φερτούν
Οι κοι Γουναρίδης Στυλιανός και Καρά Αχμέτ ενημέρωσαν ότι δεν δύνανται να παραβρεθούν
στη συνεδρίαση. Κλήθηκαν οι αναπληρωματικοί, οι οποίοι προσήλθαν όπως αναφέρονται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου οι:
1.Κρασούλης Ηλίας, εισηγητής, υπάλληλος του τμήματος εσόδων ταμείου
2.Πανταζόγλου Αθανασία, εισηγήτρια, προϊσταμένη του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών
δραστηριοτήτων
3.Παπαθανασίου Φωτεινή, υπάλληλος του τμήματος περιβαλλοντικού σχεδιασμού και προστασίας της
δ/νσης περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
4.Παυλίδης Σάββας, προϊστάμενος του τμήματος περιβαλλοντικού σχεδιασμού και προστασίας της
δ/νσης περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
Ο Πρόεδρος Λομβαρδέας Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.44057/15-11-2016 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων, η
οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτης: Πανταζόγλου Αθανασία (τμηματάρχης του αρμόδιου τμήματος)
Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή την παρ.2 του άρθρου 84 του
Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται
η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής
κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και
αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς
το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών
αποφάσεων.
Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες,
μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων

2
και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και
λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του
λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150)
μέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί
και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4264/14:
« 1. Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή
επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο,
σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να
υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες,
για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7)
συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες
αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το
οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου.
2. Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους
διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων
(καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές
εγκαταστάσεις έψησης.
3. Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους,
ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές
αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη
λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.
4. Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παραγράφου 1 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια
της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.
5. Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται και η πώληση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 9 του παρόντος τηρουμένου του άρθρου 17 του παρόντος.
6. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών δεν δύνανται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της
παραγράφου 1 του παρόντος.»

Ο Δήμος Ξάνθης, ενόψει των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, προτίθεται να οργανώσει
εμποροπανήγυρη διάρκειας επτά (7) συναπτών ημερών στο χώρο του Λιμνίου , σε κοινόχρηστο
χώρο συνολικά 310 (τρεχούμενων) μέτρων για την πώληση παραδοσιακών προϊόντων και
πρόχειρων γευμάτων σε διερχόμενους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η υπηρεσία μας συγκεκριμένα προτείνει στο συμβούλιό
σας τη λήψη απόφασης προκειμένου να προταθούν προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα
παρακάτω :
Α. Τη διοργάνωση εμποροπανηγύρεως, με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών
διάρκειας επτά (7) συναπτών ημερών, από 20-02-2017 έως 26-02-2017, εντός του
κοινόχρηστου δημοτικού χώρου που βρίσκεται από την οριογραμμή της οδού Βασ. Σοφίας μέχρι το
σημείο που αρχίζει το άνοιγμα του χώρου εγκατάστασης του Λούνα Παρκ έμπροσθεν του
κολυμβητηρίου και τον πλάγιο δρόμο, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο, (όπως επισυναπτόμενη
κάτοψη) για την εγκατάσταση των πάγκων των μικροπωλητών. Σύμφωνα με το διαθέσιμο χώρο
είναι δυνατή και προτείνεται η τοποθέτηση πενήντα πέντε (55) τετράμετρων πάγκων και
δεκαπέντε (15) εξάμετρων πάγκων μικροπωλητών εντός του διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου
όπως οριοθετείται ως άνω, διαστάσεων 4μ.Χ2μ. και 6μ.Χ2μ. αντίστοιχα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το διαθέσιμο χώρο είναι δυνατή και προτείνεται η τοποθέτηση εννέα
(9) καντινών αριστερά από την είσοδο του διαθέσιμου χώρου επί του οδοστρώματος της οδού
Βασ. Σοφίας, στις θέσεις στάθμευσης οχημάτων και μέχρι τη γέφυρα του Ποταμού Κόσυνθου ,με
πλευρά εξυπηρέτησης προς το πεζοδρόμιο.
Η τοποθέτηση εξάμετρων πάγκων προτείνεται για την εξυπηρέτηση μικροπωλητών που
διαθέτουν προς πώληση παιχνίδια και ξύλινα παραδοσιακά χειροποίητα είδη, λόγω της αυξημένης
ανάγκης για διαθέσιμο χώρο ανάπτυξης εξαιτίας της φύσης των εμπορευμάτων και όσων διαθέτουν
αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα διάθεσης παραδοσιακών ειδών διατροφής.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις για 6-μετρες θέσεις είναι λιγότερες των δεκαπέντε (15) τότε οι
θέσεις αυτές θα διατεθούν ως 4-μετρες.
Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενοι πωλητές παραδοσιακών ειδών διατροφής επιθυμούν να
προσέλθουν με αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα (τρεϊλορ) θα τοποθετηθούν στην κάτω
πλευρά της νησίδας πρασίνου μήκους 32 μέτρων, όπως αποτυπώνεται στη συνημμένη κάτοψη λόγω
του αυξημένου πλάτους των οχημάτων.
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Τα προϊόντα που προτείνεται να πωλούνται στους πάγκους μικροπωλητών είναι τα παρακάτω:
1. Είδη λαϊκής τέχνης-Χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα
2. Αντίκες
3. Βιβλία
4. Παιχνίδια – Είδη Δώρων
5. Καρναβαλικά είδη
6. Παραδοσιακά είδη διατροφής (σαλέπι, μαλλί της γριάς, παστέλια, ξηροί καρποί, χαλβάδες,
λουκουμάδες κ.λ.π.)
Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή
επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά
το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών
αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών
τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που
τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10)
συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια
χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος
της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου.
Οι άδειες για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη θα χορηγηθούν σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου
22 του Ν. 4264/14 «Γενικές ρυθμίσεις» όπως ορίζεται
παρακάτω:
1.Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου
δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα
τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή
χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που
ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα
(50%) και σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και
σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.
1370/1944 (Α΄ 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς
που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική
παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς
παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
και άτομα υπό απεξάρτηση.
2.Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ
αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε
συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης
υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου. 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. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.
3.Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του οικείου Δήμου. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και
αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
4.Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και
ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και
λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 4264/14 «Άδεια υπαίθριου
εμπορίου»
1.Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια
αρχή αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος,
ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
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Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες
υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από
τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην
αρμόδια Υπηρεσία:
α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης
έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986
(Α΄ 125),
β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον
πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού
του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον
πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών.
Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων
γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή
ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο
προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. (παρ.2 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α').
Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις,
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία. (απόφαση Υπ.Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 - ΦΕΚ 2718/08.10.2012
τεύχος Β’ και Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013)
Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, πλατείες, κ.λ.π.
κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ. 14 Α, παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012)
Υ.Δ στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και αδειοδοτούνται σύμφωνα
με την ισχύουσα Νομοθεσία. (Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013).
Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους,
ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι και
οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που
προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη
σχετική ειδική άδεια.
Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παραγράφου 1 έχουν ισχύ όση
και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.
Β. Τον καθορισμό του ποσοστού των κατόχων αδειών επαγγελματία πωλητή
βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί
του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας, σύμφωνα με
την (παρ.6 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/14): «Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και σε
κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις
εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση
που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των
αιτούντων από το περιφερειακό ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση»

Γ. Τον καθορισμό του ποσοστού των αδειών που θα χορηγηθούν σε κατοίκους
άλλων Δήμων σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ). (Υπ. Οικον.
Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011) «Για τις άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις
προαναφερόμενες υπαίθριες αγορές (εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές ), δεν επιτρέπεται αυτές
να χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω
περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική
απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των
καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, στόχοι κοινωνικής πολιτικής
κ.λ.π».
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Δ. Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην απόφασή σας και τις παρακάτω
παρατηρήσεις
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Κατά την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν και δημοτική
ενημερότητα περί μη ληξιπρόθεσμων οφειλών από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης.
 Για τη χορήγηση της προβλεπόμενης άδειας απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου τέλους
όπως ορίσθηκε με την αριθ. 288/16 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το προβλεπόμενο τέλος
θα καταβάλλεται μετά την έγκριση της χορήγησης της άδειας από την Ε.Π.Ζ. και πριν τη
διενέργεια της κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων.
 Απαγορεύεται η πώληση ειδών ένδυσης – υπόδησης και ιματισμού.
 Απαγορεύεται η είσοδος στην εμποροπανήγυρη πωλητών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη
άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη συμμετοχή τους
 Επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης μεταξύ
μικροπωλητών δικαιούχων όμοιας έκτασης προς παραχώρηση ανάλογα με το είδος προς πώληση
(τετράμετρα με τετράμετρα –εξάμετρα με εξάμετρα) αφού κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία
σχετική αίτηση από τους δύο ενδιαφερόμενους.
 Τυχόν παραίτηση αιτούντα ενδιαφερόμενου από την αίτηση χορήγησης της προβλεπόμενης
άδειας θα γίνεται πριν την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων
και πριν από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους.
 Τυχόν παραίτηση μετά από τη διενέργεια της κλήρωσης δε συνεπάγεται την επιστροφή του
προβλεπόμενου καταβληθέντος τέλους.
 Οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης να επιληφθούν θέματα αρμοδιότητάς τους ως
εξής:
1.Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ να μεριμνήσει για την παροχή νερού στους μικροπωλητές.
2,Η Δ/νση Περιβάλλοντος να φροντίσει για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και την
απομάκρυνση επικίνδυνων κλαδιών.
3.Η υπηρεσία καθαριότητας να επιμεληθεί την καθαριότητα όλου του χώρου πριν και κατά τη
διάρκεια της εμποροπανηγύρεως.
4.Το Τμήμα Συντηρήσεων-Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών να τοποθετήσει
προστατευτικά κιγκλιδώματα κατά την έναρξη της πανηγύρεως.

Θα τοποθετηθούν συνολικά έξι (6) χημικές τουαλέτες [τρεις (3) γυναικών και τρεις (3) αντρών]
σε θέσεις πλησίον του διαθέσιμου χώρου για την εξυπηρέτηση τόσο των μικροπωλητών όσο και
των επισκεπτών. Για τη διαδικασία τοποθέτησης θα μεριμνήσει το Τμήμα Αδειοδοτήσεων &
Εμπορικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών.
Κατά τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων θα κληρωθούν
αρχικά οι θέσεις του κεντρικού διαδρόμου και οι θέσεις στην κάτω πλευρά της νησίδας πρασίνου
μήκους 28 μέτρων και στη συνέχεια οι θέσεις που βρίσκονται στο δρομάκι παράλληλα με την
περίφραξη του Πανεπιστημίου.΄΄.

Ο Πρόεδρος είπε ότι με την αριθ.136/22-11-2016 απόφαση του το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Μπένης πήρε το λόγο και είπε ότι είναι αντίθετος με την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης
λόγω μη τήρησης της καθαριότητας και πρόκλησης ζημιών στο χώρο που διατίθεται για την εκδήλωση.
Πρότεινε να γραφτεί στο αποφασιστικό τμήμα της παρούσης ότι οι μικροπωλητές που θα
δραστηριοποιηθούν υποχρεούνται μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης να παραδίδουν τον χώρο
καθαρό και χωρίς ζημιές.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
1.Την αριθ.πρωτ.44057/15-11-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
2.Την αριθ.136/22-11-2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
3.Την σχετική νομοθεσία όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο
πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών εορτών, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την
έκφραση σύμφωνης γνώμης της Δημοτικής Κοινότητας, ως εξής:
Α. Τη διοργάνωση εμποροπανηγύρεως τεσσάρων (4) συναπτών ημερών από 16-2-17 έως και 19-2-17
με την ευκαιρία της επετειακής εορτής της Τσικνοπέμπτης και επτά (7) συναπτών ημερών από 20-2-17
έως και 23-2-17 με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, εντός του κοινόχρηστου
δημοτικού χώρου που βρίσκεται από την οριογραμμή της οδού Βασ.Σοφίας μέχρι το σημείο που αρχίζει
το άνοιγμα του χώρου εγκατάστασης του Λούνα Παρκ έμπροσθεν του κολυμβητηρίου και τον πλάγιο
δρόμο, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο (όπως επισυναπτόμενη κάτοψη) για την εγκατάσταση των
πάγκων των μικροπωλητών.
Σύμφωνα με το διαθέσιμο χώρο είναι δυνατή και προτείνεται η τοποθέτηση πενήντα πέντε (55)
τετράμετρων πάγκων και δεκαπέντε (15) εξάμετρων πάγκων μικροπωλητών εντός του διαθέσιμου
κοινόχρηστου χώρου όπως οριοθετείται ως άνω, διαστάσεων 4μ.Χ2μ. και 6μ.Χ2μ. αντίστοιχα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το διαθέσιμο χώρο είναι δυνατή και προτείνεται η τοποθέτηση εννέα (9)
καντινών αριστερά από την είσοδο του διαθέσιμου χώρου επί του οδοστρώματος της οδού Βασ.
Σοφίας, στις θέσεις στάθμευσης οχημάτων και μέχρι τη γέφυρα του Ποταμού Κόσυνθου ,με πλευρά
εξυπηρέτησης προς το πεζοδρόμιο.
Η τοποθέτηση εξάμετρων πάγκων προτείνεται για την εξυπηρέτηση μικροπωλητών που
διαθέτουν προς πώληση παιχνίδια και ξύλινα παραδοσιακά χειροποίητα είδη λόγω της αυξημένης
ανάγκης για διαθέσιμο χώρο ανάπτυξης εξαιτίας της φύσης των εμπορευμάτων και όσων διαθέτουν
αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα διάθεσης παραδοσιακών ειδών διατροφής.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις για 6-μετρες θέσεις είναι λιγότερες των δεκαπέντε (15) τότε οι
θέσεις αυτές θα διατεθούν ως 4-μετρες.
Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενοι πωλητές παραδοσιακών ειδών διατροφής επιθυμούν να
προσέλθουν με αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα (τρεϊλορ) θα τοποθετηθούν στην κάτω πλευρά
της νησίδας πρασίνου μήκους 32 μέτρων, όπως αποτυπώνεται στη συνημμένη κάτοψη λόγω του
αυξημένου πλάτους των οχημάτων.
Τα προϊόντα που προτείνεται να πωλούνται στους πάγκους μικροπωλητών είναι τα παρακάτω:
1.Είδη λαϊκής τέχνης-Χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα
2.Αντίκες
3.Βιβλία
4.Παιχνίδια – Είδη Δώρων
5.Καρναβαλικά είδη
6.Παραδοσιακά είδη διατροφής (σαλέπι, μαλλί της γριάς, παστέλια, ξηροί καρποί, χαλβάδες,
λουκουμάδες κ.λ.π.)
Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις παραπάνω εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια, οι
οποίες χορηγούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια
ισχύος της. Εν τω προκειμένω οι άδειες θα διαρκέσουν σύμφωνα με τη διάρκεια των ως άνω
εμποροπανηγύρεων.
Οι άδειες για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν. 4264/14 «Γενικές ρυθμίσεις» όπως ορίζεται παρακάτω:
1.Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται
φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη
διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά
προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και
σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε
γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.
1370/1944 (Α΄ 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που
προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές
και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
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(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς
παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και
άτομα υπό απεξάρτηση.
2.Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών
που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης
θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή
πλανόδιου εμπορίου. 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. Η κλήρωση
διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.
3.Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του οικείου Δήμου. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και
αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
4.Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες
που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες
οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 4264/14 «Άδεια υπαίθριου εμπορίου»
1.Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή
αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος
και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Εκτός από την
υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα
οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες της
παραγράφου 1 του άρθρου 22. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξηςάσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125),
β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος
τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίμων- ποτών,
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του
ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται
για διάθεση τροφίμων ποτών.
Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων
γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή
ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς
τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. (παρ.2 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α').
Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις,
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία. (απόφαση Υπ.Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 - ΦΕΚ 2718/08.10.2012
τεύχος Β’ και Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013)
Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, πλατείες, κ.λ.π.
κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ. 14 Α, παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ
στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και αδειοδοτούνται σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία. (Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013).
Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους,
ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι
εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που
προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη
σχετική ειδική άδεια.
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Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παραγράφου 1 έχουν ισχύ όση
και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.
Β. Τον καθορισμό του ποσοστού των κατόχων αδειών επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των
λαϊκών αγορών σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση
αδειών της κάθε δραστηριότητας, σύμφωνα με την (παρ.6 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014
τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/14): «Επιτρέπεται η
συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών
των λαϊκών αγορών σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς
χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το
ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό ή το
δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση»
Γ. Σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού των αδειών που θα χορηγηθούν σε κατοίκους άλλων
Δήμων να δοθούν άδειες σε όλους του ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ). (Υπ. Οικον. Ανταγ. &
Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011) «Για τις άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις προαναφερόμενες
υπαίθριες αγορές (εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές ), δεν επιτρέπεται αυτές να
χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω
περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη
σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας
των καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, στόχοι κοινωνικής
πολιτικής κ.λ.π»
Δ. Για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανηγύρεως είναι αναγκαία η εφαρμογή των παρακάτω:
 Κατά την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν και δημοτική
ενημερότητα περί μη ληξιπρόθεσμων οφειλών από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης.
 Για τη χορήγηση της προβλεπόμενης άδειας απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου τέλους
όπως ορίσθηκε με την αριθ. 288/16 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το προβλεπόμενο τέλος θα
καταβάλλεται μετά την έγκριση της χορήγησης της άδειας από την Ε.Π.Ζ. και πριν τη διενέργεια της
κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων.
 Απαγορεύεται η πώληση ειδών ένδυσης – υπόδησης και ιματισμού.
 Απαγορεύεται η είσοδος στην εμποροπανήγυρη πωλητών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη
άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη συμμετοχή τους
 Επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης μεταξύ
μικροπωλητών δικαιούχων όμοιας έκτασης προς παραχώρηση ανάλογα με το είδος προς πώληση
(τετράμετρα με τετράμετρα –εξάμετρα με εξάμετρα) αφού κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία
σχετική αίτηση από τους δύο ενδιαφερόμενους.
 Τυχόν παραίτηση αιτούντα ενδιαφερόμενου από την αίτηση χορήγησης της προβλεπόμενης άδειας
θα γίνεται πριν την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων και πριν
από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους.
 Τυχόν παραίτηση μετά από τη διενέργεια της κλήρωσης δε συνεπάγεται την επιστροφή του
προβλεπόμενου καταβληθέντος τέλους.
 Οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης να επιληφθούν θέματα αρμοδιότητάς τους ως εξής:
1.Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ να μεριμνήσει για την παροχή νερού στους μικροπωλητές.
2.Η Δ/νση Περιβάλλοντος να φροντίσει για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και την
απομάκρυνση επικίνδυνων κλαδιών.
3.Η υπηρεσία καθαριότητας να επιμεληθεί την καθαριότητα όλου του χώρου πριν και κατά τη
διάρκεια της εμποροπανηγύρεως.
4.Το Τμήμα Συντηρήσεων-Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών να τοποθετήσει
προστατευτικά κιγκλιδώματα κατά την έναρξη της πανηγύρεως.
 Θα τοποθετηθούν συνολικά έξι (6) χημικές τουαλέτες [τρεις (3) γυναικών και τρεις (3) αντρών] σε
θέσεις πλησίον του διαθέσιμου χώρου για την εξυπηρέτηση τόσο των μικροπωλητών όσο και των
επισκεπτών. Για τη διαδικασία τοποθέτησης θα μεριμνήσει το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών.
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Κατά τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων θα κληρωθούν
αρχικά οι θέσεις του κεντρικού διαδρόμου και οι θέσεις στην κάτω πλευρά της νησίδας πρασίνου
μήκους 28 μέτρων και στη συνέχεια οι θέσεις που βρίσκονται στο δρομάκι παράλληλα με την
περίφραξη του Πανεπιστημίου.
Οι πωλητές που θα συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται μετά το πέρας αυτής να
παραδώσουν το χώρο καθαρό και αφού αποκατασταθούν οι ζημιές που τυχόν προκληθούν.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 05-12-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

