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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 23ης
Μαΐου 2016.

Αριθ. Απόφασης 42

Περίληψη
΄΄ Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική
Κοινότητα Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.17785/19-5-2016 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 οκτώ
(8) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
3. Γουναρίδης Στυλιανός
4.Ηλιάδης Θωμάς
5.Καρά Αχμέτ
6.Λύρατζης Πασχάλης
7.Μούρκας Χρήστος
8.Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
Δήμου Ξάνθης
2.Ο κος Γιαλάογλου Στέργιος πληρεξούσιος Δικηγόρος της επιχείρησης του 1ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης
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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.13036/13-4-2016 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών
δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία (τμηματάρχης του αρμόδιου τμήματος)
Σχετ:
1.Οι
διατάξεις
του
Ν.4264/14
(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.
2.Οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3.Το υπ’αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1283/06-04-2016 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης.
4.Η υπ’αριθ. 154/14 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δ. Ξάνθης.
5.Η υπ’αριθ. 8/2015 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δ. Ξάνθης.
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
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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.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος
Α’): «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.»
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 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».
Με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία προτείνει οι θέσεις στάσιμου εμπορίου κατ’
επάγγελμα να καθοριστούν ως εξής:
1.Πέντε (5) θέσεις για πώληση καλαμποκιών- μαλλί της γριάς κατά μήκος της οδού Βασ.
Σοφίας (από οδό Σπάρτης μέχρι Έβρου).
2.Μία (1) θέση για την πώληση κάστανων στη συμβολή των οδών Βασ. Κων/νου &
Κονίτσης
3.Μία (1) θέση παραδοσιακού λούστρου και μία (1) παραδοσιακού κουλουρτζή στην οδό
Κονίτσης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).
4.Μία (1) θέση για πώληση σαλεπιού στην οδό Κονίτσης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).
5.Δέκα (10) θέσεις για την πώληση σπορικών-φυτών και λουλουδιών και πέντε (5) θέσεις
μπαχαρικών και βοτάνων.
Κατά τα τελευταία έτη έχει δημιουργηθεί στη δυτική πλευρά της δημοτικής αγοράς, στην
οδό Πεσόντων, σύμφωνα με προγενέστερες αποφάσεις του δήμου μας, μία μικρή υπαίθρια
αγορά πώλησης σπορικών-φυτών και λουλουδιών από παραγωγούς, χωρίς να υπάρχουν
διαμαρτυρίες από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς και χωρίς να
πωλούνται ομοειδή προϊόντα εντός της δημοτικής αγοράς.
Λόγω του υφιστάμενου από τη νομοθεσία περιορισμού των 300 μέτρων από δημοτική
και λαϊκή αγορά αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του συμβουλίου σας η μετακίνηση των
θέσεων αυτών στην οδό Βασ. Σοφίας (από οδό Σπάρτης μέχρι Έβρου).
6.Δύο (2) θέσεις για πώληση κρασιών από παραγωγούς στην Πλατεία Μπαλτατζή.
7.Δύο (2) θέσεις για πώληση χειροποίητου κοσμήματος κατά μήκος της οδού Βασ. Σοφίας
(από οδό Σπάρτης μέχρι Έβρου).
8.Μία (1) θέση για τοποθέτηση παραδοσιακού καλαθοποιού στην Πλατεία Μπαλτατζή.
9.Μία (1) θέση για πώληση καλαμιών στήριξης οπωροκηπευτικών φυτών ΄΄
Ο Πρόεδρος είπε ότι με την αριθ.54/21-4-2016 απόφαση του, το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
1.Την αρ.πρωτ.13036/13-4-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
2.Τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση,
3.Την αριθ. 54/21-4-2016 απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην
Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας ως εξής:
1.Πέντε (5) θέσεις για πώληση καλαμποκιών- μαλλί της γριάς κατά μήκος της οδού Βασ. Σοφίας (από
οδό Σπάρτης μέχρι Έβρου).
2.Μία (1) θέση για την πώληση κάστανων στη συμβολή των οδών Βασ. Κων/νου & Κονίτσης
3.Μία (1) θέση παραδοσιακού λούστρου και μία (1) παραδοσιακού κουλουρτζή στην οδό Κονίτσης
(έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).
4.Μία (1) θέση για πώληση σαλεπιού στην οδό Κονίτσης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).
5.Δέκα (10) θέσεις για την πώληση σπορικών-φυτών και λουλουδιών και πέντε (5) θέσεις μπαχαρικών
και βοτάνων.
6.Δύο (2) θέσεις για πώληση κρασιών από παραγωγούς στην Πλατεία Μπαλτατζή.
7.Δύο (2) θέσεις για πώληση χειροποίητου κοσμήματος κατά μήκος της οδού Βασ. Σοφίας (από οδό
Σπάρτης μέχρι Έβρου).
8.Μία (1) θέση για τοποθέτηση παραδοσιακού καλαθοποιού στην Πλατεία Μπαλτατζή.
9.Μία (1) θέση για πώληση καλαμιών στήριξης οπωροκηπευτικών φυτών ΄΄
……………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2016.
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 25-5-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

