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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
29ης Φεβρουαρίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 16

Περίληψη
΄΄Χορήγηση αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.6957/25-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, 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
πέντε (5) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Ηλιάδης Θωμάς
2.Γουναρίδης Στυλιανός
3.Καρά Αχμέτ
3.Λύρατζης Πασχάλης
4.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4.Μούρκας Χρήστος
5.Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος)
5.Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1.Κρασούλης Ηλίας, υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
2.Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
3.Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου
Περιστέρα υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.6949/25-2-2016 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών
δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου (Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
Δραστηριοτήτων)
ΣΧΕΤ.
1.Η υπ’αριθ. πρωτ.4433/09-02-2016 αίτηση του Παπαδόπουλου Σταύρου του Κων/νου
2.Η υπ’αριθ. πρωτ.5008/12-02-2016 αίτηση του Αλη Ογλου Χουσεϊν του Μουσταφά
3.Η υπ’αριθ. πρωτ. 34305/30-07-2015 Προκήρυξη Δημάρχου Ξάνθης για τη χορήγηση τριάντα μίας
(31) συνολικά αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στον Δήμο Ξάνθης.
4.Η υπ’αριθ. πρωτ. οικ.368/16-06-15 Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
περί «Καθορισμού του αριθμού νέων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου
έτους 2015 καθώς και του ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για αυτές για την Περιφερειακή Ενότητα
Ξάνθης»
5.Η αριθ. 8/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση κανονιστικής απόφασης για το
καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης»
6.Η από 08-02-2016 ανακοίνωση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων
7.Οι διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν.4264/14
8.Οι διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ)
9.Η υπ’ αριθ. 312/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 ορίζεται ότι:
…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),
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(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 Ρομά 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
δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση
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. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια
φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η
συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται
από τον Περιφερειάρχη.
3.Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του
καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από
πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. [2]
4.Οι μεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
του οικείου Δήμου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου
Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου
είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. [2] [3]
5.Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο
χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της
άδειας, προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε:
α) Φορολογική ενημερότητα. β) Ασφαλιστική ενημερότητα. γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι
συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο
αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε
περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.
6.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 υπα ίθριες οργανωμένες αγορές
και
για
τις
κινητές
καντίνες…»

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4264/14 ορίζεται ότι:
«…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
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….»

Η υπηρεσία μας δια της αριθ. πρωτ. 34305/30-07-2015 Προκήρυξης Δημάρχου Ξάνθης προκήρυξε
στις 30 Ιουλίου 2015 τη χορήγηση τριάντα μιας (31) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και κάλεσε
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επί της εν λόγω πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν ανταποκρίθηκε κανένας ενδιαφερόμενος και έμειναν όλες οι άδειες
αδιάθετες.
Στη συνέχεια η υπηρεσία μας στις 08-02-2016 δημοσίευσε ανακοίνωση με την οποία καλούσε τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν δικαιολογητικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 22 του Ν. 4264/14 όπου ορίζεται ότι: «…Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών,
οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος…»
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Επί της ανωτέρω ανακοίνωσης κατατέθηκαν από δύο (2) ενδιαφερόμενους οι παρακάτω σχετικές
αιτήσεις:
1.Η υπ’αριθ. πρωτ. 4433/09-02-2016 αίτηση του Παπαδόπουλου Σταύρου του Κων/νου για
χορήγηση άδειας στάσιμης καντίνας στο 1ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας
2.Η υπ’αριθ. πρωτ.5008/12-02-2016 αίτηση του Αλη Ογλου Χουσεϊν του Μουσταφά για χορήγηση
άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου παραδοσιακού καλαθοποιού στην Πλατεία Μπαλτατζή.
Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν εκτός από τις ανωτέρω αιτήσεις αποδεικτικά ανεργίας και
πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης τα οποία βρίσκονται στη διάθεσή σας.
Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν αφού (προ)-εγκρίνετε τη χορήγηση της
ανωτέρω άδειας στο πρόσωπό τους με την απόφασή σας που αποτελεί απαιτούμενο για την εγγραφή
τους τόσο σε ασφαλιστικό φορέα όσο και για την έναρξη της δραστηριότητάς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) ορίζεται ότι :
Ενημερότητα οφειλών
«…Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η
μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς,
με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία….»
Ο κ. Παπαδόπουλος Σταύρος του Κων/νου οφείλει στο Ταμείο του δήμου μας το ποσό των
496,00€ λόγω ληξιπρόθεσμης οφειλής του από πρόστιμο του Κ.Ο.Κ.

Παρακαλώ, να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την αριθ. 312/2014
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα στην Επιτροπή σας, τη
λήψη απόφασης για τη χορήγηση στους παρακάτω ενδιαφερόμενους άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου, με την προϋπόθεση να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία και τα υπόλοιπα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές τους , ως εξής:
1.Χορήγηση άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στον Παπαδόπουλο Σταύρο του Κων/νου
για τοποθέτηση καντίνας στο 1ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας
(ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 496,00€)
2.Χορήγηση άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στον Αλη Ογλου Χουσεϊν του Μουσταφά
για την πώληση χειροποίητων καλαθιών στην Πλατεία Μπαλτατζή. ΄΄
Η εισηγήτρια πήρε το λόγο και είπε ότι ο Παπαδόπουλος Σταύρος εξόφλησε την οφειλή του με
το αριθ.Ξ1591/29-2-2016, πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της την
αριθ.πρωτ.6949/25-2-2016 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων με
όλα τα σχετικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση αδειών άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με την
προϋπόθεση να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά
στους παρακάτω ενδιαφερόμενους:
1.στον Παπαδόπουλο Σταύρο του Κων/νου για τοποθέτηση καντίνας στο 1ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας
2.στον Αλή Ογλού Χουσεϊν του Μουσταφά για την πώληση χειροποίητων καλαθιών στην Πλατεία
Μπαλτατζή. ΄΄
.………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 1-3-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

