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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 4ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 4ης
Μαρτίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 17

Περίληψη
΄΄Χορήγηση αδειών στάσιμου εμπορίου για τη
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη των θρακικών
Λαογραφικών Εορτών 2016 ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 4 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.7917/3-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
(Δημάρχου Ξάνθης) Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, όπου γνωστοποιήθηκε στον καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθεί το ακόλουθο
θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση. Λόγω ότι οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα για την συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη των
Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2016 η οποία αφορά το διάστημα 3 έως 12 Μαρτίου 2016, η
πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω των στενών χρονικών
περιθωρίων επίλυσης των αιτημάτων.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι
(6) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Ιγιαννιδης Στέφανος (αναπληρωματικό μέλος)
2.Γουναρίδης Στυλιανός
3.Καρά Αχμέτ
3.Ηλιάδης Θωμάς
4.Μούρκας Χρήστος
4.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5.Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος)
5.Λύρατζης Πασχάλης
6.Χασάν Ογλού Φερτούν
Οι κοι Μπένης Δ., Ηλιάδης Θωμάς, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και Λύρατζης Πασχάλης
ενημέρωσαν ότι δεν θα παραβρεθούν στη συνεδρίαση για προσωπικούς λόγους. Κλήθηκαν οι
αναπληρωματικοί και παραβρέθηκαν όπως αναφέρονται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1.Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου
Περιστέρα υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης κατεπείγουσας
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.πρωτ.7915/3-3-2016 εισήγηση του
τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου (Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων
ΣΧΕΤ:
1.Τα άρθρα 23 «Άδεια υπαίθριου εμπορίου» και 26 «Ειδικότερα θέματα υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου» του Ν. 4264/2014.
2.Η υπ’ αριθ. 312/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την μεταβίβαση της
αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση αδειών
υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.
3.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι.
4.Η υπ’ αριθ. 27/2016 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο πλαίσιο των Θ.Λ.Ε.
5.Η υπ’αριθ. 15/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω σχετικού (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 άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου….» «….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…»
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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…»
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής (5) απόφασης με αριθ. 15/2016 της επιτροπής σας, σας
γνωρίζουμε ότι οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι μικροπωλητές προσκόμισαν τα παρακάτω
δικαιολογητικά προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για τη
συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη των Θ.Λ.Ε. ως εξής:
Α.ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΔ
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ.
ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ
1
ΜΟΥΣΑ ΝΕΒΗΜ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΔ
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ.
ΜΑΟΥΝΑΤΖΗΣ
ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ
2
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α.ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Β.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ
ΠΑΓΚΟΥΣ ΟΜΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΠΑΣΤΕΛΙΑ - ΜΠΑΡΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΒΡΩΜΗΣ
Γ.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ
3
ΝΤΙΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Παραδοσιακή
χειροποίητη
μαρμελάδα ελιάς σε
γυάλινα βαζάκια,
παραδοσιακό
χειροποίητο γλυκό
του κουταλιού σε
γυάλινα βαζάκια,
παραδοσιακή
χειροποίητη πάστα
ελιάς σε γυάλινα
βαζάκια, ελιές με
Β. Τροποποίησε τα πωλούμενα είδη.
ιδιαίτερες γεύσεις
Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ
4
ΑΓΑΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
(τύπου γκουρμέ)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή σας τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση
άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στους ανωτέρω μικροπωλητές για τη συμμετοχή τους στην
εμποροπανήγυρη των Θ.Λ.Ε. 2016 με την προϋπόθεση η ανωτέρω (3) ενδιαφερόμενη Συμεωνίδου
Ντιάνα να προσκομίσει την έναρξη ανάλογης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ΄΄

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.7915/3-3-2015 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2.Τα άρθρα 23 «Άδεια υπαίθριου εμπορίου» και 26 «Ειδικότερα θέματα υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου» του Ν. 4264/2014.
3.Η υπ’ αριθ. 312/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την μεταβίβαση της
αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση , ανανέωση και κατάργηση αδειών
υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.
4.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι.
5.Η υπ’ αριθ.27/2016 κανονιστική απόφαση δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο πλαίσιο των Θ.Λ.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τη χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη των
Θρακικών Λαογραφικών Εορτών των παρακάτω τεσσάρων (4) αιτούντων, διότι πληρούν τις
προϋποθέσεις χορήγησης, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας:
1

ΜΟΥΣΑ ΝΕΒΗΜ

ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ

Α.ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΔ
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ.
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2

3

4

ΜΑΟΥΝΑΤΖΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΝΤΙΑΝΑ

ΑΓΑΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ
ΠΑΣΤΕΛΙΑ - ΜΠΑΡΕΣ
ΒΡΩΜΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
Παραδοσιακή
χειροποίητη
μαρμελάδα ελιάς σε
γυάλινα βαζάκια,
παραδοσιακό
χειροποίητο γλυκό
του κουταλιού σε
γυάλινα βαζάκια,
παραδοσιακή
χειροποίητη πάστα
ελιάς σε γυάλινα
βαζάκια, ελιές με
ιδιαίτερες γεύσεις
(τύπου γκουρμέ)

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΔ
ΑΠΌ Δ.Ο.Υ.
Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α.ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Β.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
ΠΑΓΚΟΥΣ ΟΜΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ
Γ.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Β. Τροποποίησε τα πωλούμενα είδη.
Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι μικροπωλητές αυτής της κατηγορίας θα τοποθετηθούν στις θέσεις που περίσσεψαν από
την κλήρωση και εφόσον καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
.………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2016.
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 7-3-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

