ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 17ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 12 Δεκεμβρίου 2014.
Αριθ. απόφασης 154

Περίληψη
Έκφραση γνώμης σχετικά με τον καθορισμό
θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα της 12 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα
19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, κ.
Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου, αριθ. πρωτ. 64967/09-12-2014, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα
μέλη της Επιτροπής και υπό την Προεδρία της ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)
μέλη, δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου
1. Αχμέτ Ογλού Αχμέτ
2. Γιάννα Ασλανίδη
2. Σελαμή Κιαμήλ Ογλού
3. Εμρουλλάχ Αμπεδήν Ογλού
3. Σεβγί Σαλή Ογλού
4. Χασάν Αμέτ Ογλού
4. Απόστολος Τσεγγελέτος
5. Δημήτριος Βράνιας
5. Γεώργιος Ψωμάς
6. Μαρία Γαβριηλίδου
7. Χρυσούλα Μεϊμαρίδου
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν )
8. Δάφνη Σταυράκη
9. Στυλιανός Τσετινές
10. Νίκη Χοτζούδη
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 65048/09-122014 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Δήμου σχετικά, 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.
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) Έξι (6) θέσεις για πώληση καλαμποκιών – κάστανων - μαλλί της γριάς κατά μήκος της οδού Βασ.
Σοφίας (από οδό Σπάρτης μέχρι Έβρου).2) Μία (1) θέση παραδοσιακού λούστρου και μία (1) παραδοσιακού
κουλουρτζή στην οδό Κονίτσης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).3) Μία (1) θέση για πώληση σαλεπιού στην
οδό Κονίτσης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).4) Δέκα (10) θέσεις για πώληση σπορικών – φυτών και
λουλουδιών. 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).5) Δύο (2) θέσεις για πώληση κρασιών στην Πλατεία Μπαλτατζή. (Συνολικά
20 θέσεις). Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Τοπική Σύμβουλο Μεϊμαρίδου Χρυσούλα η οποία πρότεινε τη

μεταφορά θέσεων για την πώληση κάστανων, κατά μήκος της οδού Βας. Σοφίας και συγκεκριμένα από την οδό
Σπάρτης μέχρι Έβρου, στην οδό Βας. Κων/νου με Κονίτσης . Πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από
το σώμα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Τοπική Σύμβουλο Γαβριηλίδου Μαρία η οποία πρότεινε τη
δημιουργία δύο (2) θέσεων για χειροποίητα κοσμήματα. Το λόγο πήρε η εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία η
οποία απάντησε ότι πρέπει να προηγηθεί έρευνα για το που θα είναι αυτές η θέσεις και ότι μετά την έρευνα θα
επανέλθει με νέα εισήγηση στο σώμα . Επίσης η υπηρεσία πρότεινε Πέντε (5) θέσεις για την πώληση
Μπαχαρικών – Βοτάνων. Η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από το σώμα.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση και
λαμβάνοντας υπόψη ότι 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 και η διατήρηση της υπαίθριας Αγοράς στο σημείο αυτό εξυπηρετεί τόσο τους πωλητές όσο
και τους διερχόμενους πελάτες .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την Έκφραση πρότασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, προτείνει οι θέσεις στάσιμου
εμπορίου κατ’ επάγγελμα να καθοριστούν ως εξής:
1) Έξι (6) θέσεις: Πέντε (5) για πώληση καλαμποκιών – μαλλί της γριάς κατά μήκος της οδού Βασ. Σοφίας
(από οδό Σπάρτης μέχρι Έβρου) – Μία (1) κάστανων επί της οδού Βας. Κων/νου με Κονίτσης .
2) Μία (1) θέση παραδοσιακού λούστρου και μία (1) παραδοσιακού κουλουρτζή στην οδό Κονίτσης
(έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).
3) Μία (1) θέση για πώληση σαλεπιού στην οδό Κονίτσης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας).
4) Δέκα (10) θέσεις για πώληση σπορικών – φυτών και λουλουδιών και πέντε (5) για πώληση Μπαχαρικών Βοτάνων στη δυτική πλευρά της δημοτικής αγοράς, στην οδό Πεσόντων.
5) Δύο (2) θέσεις για πώληση κρασιών στην Πλατεία Μπαλτατζή.
Γίνεται μνεία ότι οι θέσεις που είναι έμπροσθεν της Εθνικής Τράπεζας (αριθμ. Δύο και τρία) δεν θα
χρησιμοποιούνται κατά την ημέρα Σάββατο λόγο λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς.
Σύνολο θέσεων είκοσι επτά (27).
…………………………………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 154/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 15-12-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας
Τσαπαδίκου Αικατερίνη

