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Από το αριθ.3/15-2-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 16

Περίληψη
Θεώρηση άδειας της ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΘΑΛΙΑΣ, επαγγελματία
πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ
171/Α΄)

Στην Ξάνθη σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2904/11-2-2021
έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 37
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σαββίδης Ματθαίος (Αντιπρόεδρος)
20. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
21. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
22. Παπά Σοφία
4. Ασκαρίδης Ηλίας
23. Παπαδάκης Θεοφάνης
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
24. Παπαδόπουλος Βασίλειος
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
25. Παπαδόπουλος Κυριάκος
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
26. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
27. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
28. Σπανίδης Μιχαήλ
10. Ζερενίδης Ιωάννης
29. Σταυρακάρας Παναγιώτης
11. Ηλιάδης Θωμάς
30. Ταρενίδης Παναγιώτης
12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
31. Τοπ Σινάν
13. Ιγιαννίδης Στέφανος
32. Τσακιρίδης Αφεντούλης
14. Καλογερής Γεώργιος
33. Τσαρεκτσή Τζενάν
15. Καμαρίδης Ιπποκράτης
34. Χαριτωνίδου Ειρήνη
16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
35. Φανουράκης Εμμανουήλ
17. Καφφετζής Κωνσταντίνος
36. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
18. Λύρατζης Πασχάλης
37. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
19. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γουναρίδης Στυλιανός
2. Μπούτος Ιωάννης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

3. Παυλίδου Ελισάβετ
4. Χασάν Ογλού Φερτούν

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων
Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς και Γέρακα Κοτζα Τζελαϊδήν
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: Κωνσταντίνος
Βογιατζής, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Παπαχρόνης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, Μιχαήλ Σπανίδης, Στέφανος Ιγιαννίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος,
πριν τη συζήτηση του ΕΗΔ θέματος, Σινάν Τοπ, Παναγιώτης Σταυρακάρας και Τσαρεκτσή Τζενάν, μετά
την ψήφιση του ΕΗΔ θέματος, Γεώργιος Καλογερής, μετά την ψήφιση του 1ου θέματος, Χαράλαμπος
Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Σάββας
Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ειρήνη Χαριτωνίδου, μετά την ψήφιση του 2 ου θέματος,
Πασχάλης Λύρατζης, μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.
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Ο Αντιπρόεδρος Ματθαίος Σαββίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 5ο θέμα, την αριθμ.πρωτ.2805/10-2-2021 εισήγηση του
Αντιδημάρχου του τμήματος Αδειοδοτήσεων, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του
άρθρου 65 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 και η περ.
32 της παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006). 4. Την υπ’ αριθ.
12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία
καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την ανανέωσης της άδειας επαγγελματία πωλητή.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄). 6. Την με
αριθ. πρωτ. 2320/04-02-2021 αίτηση της κ. ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΘΑΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ, για την θεώρηση της με
αριθ. 664/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, η οποία συνοδεύεται από
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 7. Την από 09-02-2021 Βεβαίωση
Δημοτικής Ενημερότητας του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης για την ενδιαφερόμενη κ. ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΗΛΙΑ. 8. Το με αριθ. πρωτ. 2800 /1002-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της υπαλλήλου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων 9. Τη με αριθ. πρωτ. 2803/10-02-2021 αναφορά της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4497/2017: «Υπαίθριο εμπόριο»: είναι η εμπορική
δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές
οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
«Λαϊκή Αγορά»: η υπαίθρια μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται
παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για
τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.
«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται
στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 32 της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), στο
άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστέθηκε ως αρμοδιότητα των Δήμων, «Η έκδοση
αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει
λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης
επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την
απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό
συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4497/2017, αρμόδια αρχή έκδοσης και
θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του αδειούχου.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017, όπως ισχύει:
Άρθρο 3: Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων
«2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την
επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/ 2012, Α΄ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να
διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α΄ 265) και του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).
…4. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα
απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός
του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου,
εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες
κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους
όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των
τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004
(L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα
ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.»
Άρθρο 21: Υποχρεώσεις επαγγελματιών πωλητών
«1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη, πλην
των περιπτώσεων του άρθρου 23. Δεν επιτρέπεται να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε
οποιονδήποτε τρίτο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια.
2. Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των
πωλούμενων προϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά τους, που να υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό
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(15%) του ετήσιου τζίρου τους, ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το ποσό
του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως
αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.». Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και
αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρω ορίου.
3. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των
κατόχων τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας, ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του
αδειούχου πωλητού δεν επιτρέπεται να κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Κάθε
επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή
λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο ή πλανόδιο εμπόριο. Επιτρέπεται, ωστόσο, να δραστηριοποιείται στις
λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές του άρθρου 38.»
Το άρθρο 22 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171 Α') περί «Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών
υπαίθριου εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζει τα εξής:
«1. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Για τη θεώρηση της άδειάς του ο πωλητής
υποβάλλει:
α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική
δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21,
ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και
«γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα.
β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις
μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική
δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
γ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου
36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,
δ. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012
(Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά, θεωρούν την άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα
θεώρησης. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από
την κοινοποίηση της απόρριψης της προηγούμενης αίτησής του και, εάν τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη, η
άδεια θεωρείται και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση μη υποβολής νέου αιτήματος
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά και αυτοδικαίως.»
Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
καθορίστηκε το ποσό του παράβολου που απαιτείται για την θεώρηση της άδειας επαγγελματία πωλητή
υπαίθριου εμπορίου στα δεκαπέντε (15) € ευρώ.
Η ενδιαφερόμενη κ. ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΗΛΙΑ κατέθεσε την με αριθ. πρωτ. 1760/28-01-2021
αίτηση, περί υποβολής δικαιολογητικών για θεώρηση της άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Το
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 18 και 22 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13-11-2017) και κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν με την ανωτέρω αίτηση από την ενδιαφερόμενη, με το ταυτάριθμο έγγραφο από τις 29-012021 και με το από 04-02-2021 αποδεικτικό επίδοσης, απέρριψε το αίτημά της για θεώρηση της με αριθ.
664/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, λόγω μη προσκόμισης απαραίτητων
δικαιολογητικών. Παράλληλα με το ίδιο έγγραφο ενημέρωσε την ενδιαφερόμενη για το δικαίωμα υποβολής
νέου αιτήματος θεώρησης το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία
κοινοποίησής του.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ενδιαφερόμενη κ. ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΗΛΙΑ, με την αριθ. πρωτ.
2320/04-02-2021 αίτησή – υπεύθυνη δήλωσή της, αιτείται την θεώρηση, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής
προθεσμίας ενός (1) έτους, της με αριθ. 664/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών
αγορών που εκδόθηκε πρώτη φορά το στις 18-12-2013, σύμφωνα με την αριθ. 343/2013 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, περί έγκρισης μεταβίβασης της με αριθ. 664/2006 άδειας επαγγελματία
πωλητή λαϊκών αγορών της Αντωνίου Αλεξάνδρας στην κόρη της Συμεών Ευθαλία του Ηλία. Θεωρήθηκε
τελευταία φορά από το Δήμο Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4712/2020 και την με αριθ. 124/2020
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 25-09-2020 με ισχύ έως 29-01-2021, με είδος εμπορίας
«ΕΝΔΥΜΑΤΑ».
Συγκεκριμένα, η ενδιαφερόμενη Συμεών Ευθαλία του Ηλία με την αριθ. πρωτ. 2320/04-02-2021 αίτησή
της κατέθεσε τα εξής:
1) Την από 04-02-2021 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.4497/2017,
στην οποία δηλώνει ότι:
α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα
β) το προστατευόμενο τέκνο της δεν κατέχει άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε
κατηγορίας και
γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα
2) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών 2017, 2018 και 2019.

ΑΔΑ: 6ΣΧΩΩΚ8-ΥΕΨ
3) Έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών 2017, 2018 και 2019.
4) Την με Α/Α Δήλωσης 7/03-02-2021 επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου
επιτηδευματία και τις με Αρ. Δήλωσης 542/27-01-2014, 20913/17-10-2014 και 2019/05-08-2019
επανεκτύπωσεις βεβαίωσης μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία από τη Δ.Ο.Υ. Ξάνθης.
5) Την από 04-02-2021 υπεύθυνη δήλωση της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.4497/2017, ότι δεν έχει
οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του ν.4497/2017.
6) Το με αριθ. 257Ξ/04-02-2021 Διπλότυπο είσπραξης παράβολου δεκαπέντε (15€) ευρώ σύμφωνα με την
αριθ. 12679/01-02-2018 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 353 Β΄).
7) Την με αριθ. πρωτ. 2239/03-02-2021 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δήμου Ξάνθης.
8) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας.
9) Το έντυπο της με αριθ. 664/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει.
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων αναζήτησε αυτεπάγγελτα από το Τμήμα
Ταμείου & Εσόδων, σχετική βεβαίωση αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του
ν.4497/2017 (ημερήσιο τέλος λαϊκών αγορών) και του άρθρου 282 του ν.3463/2006, προκειμένου ως όφειλε
να εξετάσει το αληθές της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Σύμφωνα με την από 09-02-2021 Βεβαίωση του
Τμήματος Ταμείου & Εσόδων, δεν υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές της ενδιαφερόμενης προς
το Δήμο Ξάνθης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ, Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης,
σχετικά την θεώρηση της με αριθ. 664/2006 αδείας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών
αγορών της Συμεών Ευθαλίας του Ηλία μόνιμου κάτοικου Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
2239/03-02-2021 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, καθώς πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις θεώρησης
του άρθρου 22 του ν.4497/2017, από την έκδοση της απόφασης και για τρία (3) έτη.
Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι η ανωτέρω δραστηριοποιείται μόνο στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης
στη θέση 234, σύμφωνα με την 343/2013 απόφαση μεταβίβασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και την με
αριθ. 242/2006 Απόφαση έγκρισης θέσης της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης – Βιομηχανίας –
Εμπορίου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη θεώρηση της με αριθ.664/2006 αδείας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών
της Συμεών Ευθαλίας του Ηλία μόνιμου κάτοικου Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.2239/03-022021 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, καθώς πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις θεώρησης του άρθρου
22 του ν.4497/2017, από την έκδοση της απόφασης και για τρία (3) έτη.
Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι η ανωτέρω δραστηριοποιείται μόνο στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης
στη θέση 234, σύμφωνα με την 343/2013 απόφαση μεταβίβασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και την με
αριθ. 242/2006 Απόφαση έγκρισης θέσης της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης – Βιομηχανίας –
Εμπορίου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Ματθαίος Σαββίδης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές 19-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

