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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 18ης
Αυγούστου 2016.
Αριθ. Απόφασης 65

Περίληψη
΄΄ Χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.30298/12-8-2016 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.Λύρατζης Πασχάλης
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Μούρκας Χρήστος
3.Γουναρίδης Στυλιανός
3.Χασάν Ογλού Φερτούν
4.Ιγιαννίδης Στέφανος (αναπληρωματικό μέλος)
5.Καρά Αχμέτ
6.Ηλιάδης Θωμάς
7.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
8.Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος)
Οι κοι Π.Λύρατζης, Χ.Μούρκας και Χασάν Ογλού Φερτούν ενημέρωσαν ότι δεν δύνανται να
παραβρεθούν στη συνεδρίαση. Κλήθηκαν οι αναπληρωματικοί, οι οποίοι προσήλθαν όπως
αναφέρονται παραπάνω.
Οι κοι Μπένης Δημήτριος και Χασάν ογλού Ορχάν προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου οι:
1.Κρασούλης Ηλίας υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
2.Λάμπρου Ιωάννης, νομικός σύμβουλος του Δήμου Ξάνθης
3.Σωτηριάδου τριανταφυλλιά, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Ξάνθης
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της έγκρισης του
κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αρι.209/11-4-2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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 το 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 Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της εκτός
ημερήσιας διάταξης, το έθεσε στην Επιτροπή ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (εισηγήτρια : Αθανασία πανταζόγλου)
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό τα θέμα προς συζήτηση,
παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη που, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά τη χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της
αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, αποφάσισε επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της και τέθηκε υπόψη τους η
αριθ.πρωτ.30744/17-8-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
΄΄Εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου (Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
ΣΧΕΤ. 1.Η υπ’αριθ. πρωτ.30102/10-08-2016 αίτηση της Γεωργίας Ιντζελέρ του Χαραλάμπους.
2.Η υπ’αριθ. πρωτ. 29810/08-08-2016 Προκήρυξη Δημάρχου Ξάνθης για τη χορήγηση δεκαπέντε (15)
συνολικά αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στον Δήμο Ξάνθης.
3.Η υπ’αριθ. πρωτ. οικ. 561/28-07-216 Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης περί
«Καθορισμού του αριθμού νέων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου έτους 2016 καθώς
και του ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για αυτές για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης».
4.Η αριθ. 120/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση κανονιστικής απόφασης για το
καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης».
5.Η υπ’αριθ. 363/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου « Έκδοση κανονιστικής απόφασης για το
καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2016».
6.Οι διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν.4264/14
7.Οι διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ)
8.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),
(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.
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.
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.
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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….»
Επίσης 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….»
Η υπηρεσία μας δια της αριθ. πρωτ. 29810/08-08-2016 Προκήρυξης Δημάρχου Ξάνθης προκήρυξε στις 8
Αυγούστου 2016 τη χορήγηση δεκαπέντε (15) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και κάλεσε τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επί της ανωτέρω προκήρυξης κατατέθηκε μια αίτηση από την παρακάτω ενδιαφερόμενη:
1.Η υπ’αριθ. πρωτ. 30102/10-08-2016 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της Γεωργίας Ιντζελέρ του Χαραλάμπους για
τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την πώληση χειροποίητου κοσμήματος.
Η ανωτέρω ενδιαφερόμενη κατέθεσε στην υπηρεσία μας ως συνοδευτικά της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2.Βεβαίωση έναρξης εργασιών.
3.Βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου σεμιναρίων κατασκευής κοσμήματος της Σχολής Πολυμερούς Πηλού
Αθήνας.
4.Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα.
5.Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας περί μη οφειλών.
Η ανωτέρω ενδιαφερόμενη δήλωσε στην υπηρεσία μας ότι λόγω της δήλωσης έναρξης εργασιών στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. ως κατασκευάστρια κοσμημάτων δεν έχει τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ και
ως εκ τούτου αδυνατεί να προσκομίσει βεβαίωση ανεργίας.
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 στην ανωτέρω ενδιαφερόμενη άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την πώληση
χειροποίητου κοσμήματος, λαμβάνοντας υπόψη σας την αδυναμία προσκόμισης βεβαίωσης ανεργίας λόγω
έναρξης της δραστηριότητας της κατασκευάστριας κοσμημάτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και επίσης λαμβάνοντας
υπόψη ότι δεν κατέθεσε αίτηση άλλος ενδιαφερόμενος πλην της ανωτέρω ως εξής:
Χορήγηση άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στην Γεωργία Ιντζελέρ του Χαραλάμπους, κάτοικο
Ξάνθης, στην οδό Μαγνησίας 2,με Α.Δ.Τ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ και Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ για την πώληση χειροποίητου
κοσμήματος. ΄΄

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. 30744/17-8-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας με όλα τα σχετικά
2.Την αριθ.312/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3.Το ότι δεν κατέθεσε αίτηση άλλος ενδιαφερόμενος πλην της ανωτέρω
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στην Γεωργία Ιντζελέρ του
Χαραλάμπους, κάτοικο Ξάνθης, στην οδό Μαγνησίας 2,με Α.Δ.Τ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ και Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
για την πώληση χειροποίητου κοσμήματος.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2016.
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 19-8-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

