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Από το αριθ.10/15-6-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 66

Περίληψη
Θεώρηση και άρνηση θεώρησης αδειών επαγγελματιών
πωλητών, υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του
ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄)

Στην Ξάνθη σήμερα 15 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13202/11-62021 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 60249/22-92020 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 35
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
19. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
20. Παπά Σοφία
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
21. Παπαδάκης Θεοφάνης
4. Ασκαρίδης Ηλίας
22. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
23. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
6. Γουναρίδης Στυλιανός
24. Παπαχρόνης Ιωάννης
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
25. Σπανίδης Μιχαήλ
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
26. Σταματιάδης Σταμάτης
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
27. Σταυρακάρας Παναγιώτης
10. Ζερενίδης Ιωάννης
28. Ταρενίδης Παναγιώτης
11. Ηλιάδης Θωμάς
29. Τοπ Σινάν
12. Καλογερής Γεώργιος
30. Τσαρεκτσή Τζενάν
13. Καμαρίδης Ιπποκράτης
31. Τσακιρίδης Αφεντούλης
14. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
32. Φανουράκης Εμμανουήλ
15. Καφφετζής Κωνσταντίνος
33. Χαριτωνίδου Ειρήνη
16. Λύρατζης Πασχάλης
34. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
17. Μελισσόπουλος Σάββας
35. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
18. Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Κωνσταντίνος
4. Παυλίδου Ελισάβετ
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Σαββίδης Ματθαίος
3. Ιγιαννίδης Στέφανος
6. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και ο Πρόεδρος Κοινότητας
Σταυρούπολης, Αναστάσιος Συμεωνίδης.
Γίνεται μνεία, ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Στυλιανός
Γουναρίδης, κατά τη συζήτηση του 2ου ΕΗΔ, Παναγιώτης Ταρενίδης, μετά την ψήφιση του 2ου ΕΗΔ,
Κωνσταντίνος Καφφετζής μετά την ψήφιση του 1ου θέματος, Ιπποκράτης Καμαρίδης, μετά την ψήφιση του
2ου θέματος
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την
αριθμ.πρωτ.12001/27-5-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου τμ. Αδειοδοτήσεων η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 65
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 και η περ. 30 της
παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006). Την υπ’αριθμ. 1/2020
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, περί μη μεταβίβασης αρμοδιότητας Την υπ’ αριθ.
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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. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄). Την
με αριθμ. πρωτ. 9173/20-4-2021 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά υπεύθυνες δηλώσεις αυτής. Η σχετική βεβαίωση
δημοτικής ενημερότητας του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων για κάθε ενδιαφερόμενο. Η με αριθ. πρωτ.
12478/3-6-21 Αναφορά της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
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. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση
υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε
αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου. «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. «Κινητές καντίνες»:
οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα
με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας,
κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 30 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
χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο
καθορισμός του ανώτατου αριθμού των. αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση
δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου».
Επίσης, με την αριθμ. 1/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, αποφασίστηκε η «μη
μεταβίβαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με
τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου».
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.
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017: «Οι
επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος και οι αδειούχοι συνεχίζουν να
δραστηριοποιούνται. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν.
4264/2014 ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 15η
Ιανουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες
ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.»
Το άρθρο 22 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171 Α') περί «Θεώρησης 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.»
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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 (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.»
Επίσης, το Άρθρο 3: Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων, ορίζει:
«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.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4497/2017, «Ο δικαιούχος οφείλει να
φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το
επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της
άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοσή του. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε εντύπου άδειας, το ποσό του
παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση ή επανέκδοση ή επανεκτύπωσή
της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».
Η υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
όρισε το ποσό του παράβολου που απαιτείται για την θεώρηση της άδειας επαγγελματία πωλητή
υπαίθριου εμπορίου τα δεκαπέντε (15) € ευρώ. Το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.
Επιπλέον, αναφορικά με το πλανόδιο εμπόριο ο ν. 4497/2017 ορίζει τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 «Χωρική ισχύς των αδειών επαγγελματιών
πωλητών»: Αν του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής
επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην
προκήρυξη της οποίας συμμετείχε.
Επίσης, οι μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 και 11 του άρθρου 59 ορίζουν ότι: 2. Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 19 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 46, όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση πλανόδιου εμπορίου,
ανεξάρτητα από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της
Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή.
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..11. Οι κάτοχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, πριν την εφαρμογή του
παρόντος νόμου εξομοιώνονται ως προς την χωρική ισχύ των αδειών στα οριζόμενα στο άρθρο 6.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών - ΣΤ.
Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που
παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων
γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση
καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
Σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - Άρθρο 46 Γενικά θέματα:
«1. Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της
συναλλαγής.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: α) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα
(150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα και β) σε δημοτικές κοινότητες με
μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη
απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι Περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να αναρτούν στο
κεντρικό τους κατάστημα και στον οικείο διαδικτυακό τόπο, εφόσον υπάρχει, κατάλογο με τις δημοτικές
κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου. Η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της
κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες όλης της χώρας στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου
εμπορίου.
3. Για τη δραστηριοποίηση του αδειούχου πωλητή απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης
Περιφέρειας. Η έγκριση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας
που τη χορήγησε. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται αμελλητί
στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθορίζεται το, καταβαλλόμενο
από τους πωλητές πλανόδιου εμπορίου, ετήσιο τέλος ανά άδεια, το οποίο αποτελεί έσοδο της αντίστοιχης
Περιφέρειας.
4. Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι αδειούχοι
πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών εγκαταστάσεων
έψησης μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής
Κοινότητας ή του ίδιου δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών
περιορισμών της παραγράφου 2 για μια μόνο φορά μέσα στην ίδια ημέρα και το πολύ για δύο (2) ώρες.
Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από το δήμο, στα όρια του οποίου παραμένουν στάσιμοι, καθώς και
από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο
από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του
ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του Α.Φ.Μ., του αριθμού ταμειακής μηχανής του δικαιούχου
πωλητή, της ημερομηνίας και του σημείου στάθμευσης, καθώς και της ώρας προσέλευσης σε αυτό,
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Η΄. Οι αδειούχοι υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης
απαγορεύεται να παραμένουν στάσιμοι σε σημεία όπου δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που
απέχουν λιγότερο από εκατόν πενήντα (150) μέτρα από καταστήματα και επιχειρήσεις που εμπορεύονται
ομοειδή προϊόντα, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η διάθεση των τροφίμων και
ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική
ακεραιότητά αυτών.
5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 σχετικά με τη δίωρη παραμονή ισχύουν αναλογικά και για
τους κατόχους αδειών πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης την πώληση πτηνών (ζώντων
οικόσιτων)».
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω:
Με την αριθμ. πρωτ. 9173/20-4-2021 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κατέθεσε συνημμένα δικαιολογητικά για θεώρηση επαγγελματικής
άδειας πλανόδιου εμπορίου – κινητή καντίνα.
Στην ανωτέρω χορηγήθηκε αρχικά από την Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού του Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ξάνθης η με αριθμ. 200/12-10-2009 (αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2355-1/12-10-2009) ΑΔΕΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΥΠΟΥ Β’: ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ με αριθμ. κυκλ.
οχήματος ΑΗΒ 5825.
Στη συνέχεια, δυνάμει των διατάξεων του ν. 3852/2010 και της με αριθμ. 21/4-4-2013 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, στις 25-9-2013 χορηγήθηκε στην ανωτέρω η με αριθ.
16/2013 (αριθ. πρωτ. 55642) ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΥΠΟΥ
Β’: ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ με αριθμ. κυκλ. οχήματος ΑΗΒ 5825, με ισχύ έως 8-4-2016.
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Η ανωτέρω άδεια ανανεώθηκε στις 31-5-2016 έως 31-5-2017 από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
της Π.Ε. Ξάνθης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4264/2014.
Στη συνέχεια η με αριθ. 16/2013 άδεια πλανόδιου εμπορίου θεωρήθηκε σύμφωνα με τις μεταβατικές
διατάξεις του άρθρου 59 και άρθρου 22 του ν.4497/2017 από το Δήμο Ξάνθης για τρία (3) έτη έως 17-062021.
Με την αριθμ. πρωτ. 9173/20-4-2021 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κατέθεσε:
1)
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, αλλά ασκούσε τα έτη 2017, 2018,
2019 από παροχή εργασίας με εργόσημο, τα εισοδήματά αυτά δεν υπερβαίνουν το όριο του
άρθρου 21 του ν.4497/2017. β) 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 του ν. 4497/2017και γ) δεν λαμβάνει
σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα
2)
α) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών 2017, 2018 και 2019.
β) Έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών 2017, 2018 και 2019.
γ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές,
Από τα ανωτέρω (α, β, γ) προκύπτει ότι η αιτούσα δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική
δραστηριότητα και ότι άλλα εισοδήματά επαγγελματικής δραστηριότητας δεν υπερβαίνουν το όριο του
άρθρου 21 του ν.4497/2017
3)
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την 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.
4)
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.
5)
Διπλότυπο είσπραξης παράβολου δεκαπέντε (15€) ευρώ σύμφωνα με την αριθ. 12679/01-02-2018
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 353 Β΄)
6)
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δήμου Ξάνθης.
7)
Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
8)
Φωτοαντίγραφο της άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει με ισχύ έως 17-62021.
Επιπλέον, το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων αναζήτησε αυτεπάγγελτα
από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου Ξάνθης, σχετική βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.
Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι στη διάθεσή σας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εξετάσθηκαν από την υπηρεσία και κατόπιν ελέγχου σύμφωνα με
τις ανωτέρω διατάξεις, διαπιστώθηκε ότι η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
έχει πλήρη δικαιολογητικά και έχει τις προϋποθέσεις για την θεώρηση της άδειάς της σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Θετικά για τη θεώρηση της με αριθ. 16/2013 άδειας κατηγορίας ΣΤ΄ Υπηρεσίες
παροχής πρόχειρων γευμάτων: ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ της επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με αριθμ. κυκλ. οχήματος ΑΗΒ 5825, για
τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης., καθώς πληροί τις προϋποθέσεις θεώρησης του
άρθρου 22 του ν.4497/2017.
Η ανωτέρω θα δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017, όπως ισχύει και για τη
δραστηριοποίηση της απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος, τα αριθμ.πρωτ.13342, 13343 & 13400
υπηρεσιακά σημειώματα της Προϊσταμένης του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης, τα οποία έχουν ως εξής:
Α) «Σε συνέχεια όλων των παρακάτω: Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) όπως ισχύει. Τις
διατάξεις του άρθρου 65 ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). 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). Τις σχετικές αιτήσεις θεώρησης επαγγελματικών αδειών (σύμφωνα με το σχετικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατέθηκαν
από αυτούς. Οι σχετικές βεβαιώσεις του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων, δημοτικής ενημερότητας
για κάθε ενδιαφερόμενο. Τη με αριθ. πρωτ. 12000/27-05-2021 αναφορά της Προϊσταμένης της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης. Τη με αριθμ. πρωτ. 12001/27-05-2021 εισήγηση
του Αντιδημάρχου Ξάνθης Ιωάννη Ζερενίδη Την με αριθ. πρωτ. 12342/02-06-2021 αίτηση
θεώρησης επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ του Ηλία, με
τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις. Την με αριθ. πρωτ. 12986/09-06-2021
αίτηση θεώρησης επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του
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Σεραφείμ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις. Την με αριθ. πρωτ.
12963/9-6-21 αίτηση θεώρησης επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις Τα
έγγραφα της υπηρεσίας για διευκρινήσεις προς τις ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ και
ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Σας γνωρίζουμε ότι, με τις σχετικές (8), (9), (10) και (11) αιτήσεις, κατατέθηκαν νέες αιτήσεις
θεώρησης επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες
δηλώσεις για τη θεώρηση των αδειών τους, οι οποίες δεν είχαν κατατεθεί έως την ημερομηνία αποστολής
της σχετικής (7) εισήγησης του Αντιδημάρχου Ξάνθης, Ιωάννη Ζερενίδη προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Ξάνθης
Επομένως, οι αιτήσεις ανέρχονται πλέον στις πέντε (5) (νέο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), από τις οποίες,
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, διαπιστώθηκε ότι δύο (2) εξ αυτών των αιτήσεων έχουν τις
προϋποθέσεις για την θεώρηση των αδειών τους (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), ενώ τρεις (3)εξ αυτών κατέθεσε μεν
πλήρη δικαιολογητικά, αλλά δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την θεώρηση της άδειάς τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).
Συγκεκριμένα, πλέον οι ΠΙΝΑΚΕΣ διαμορφώνονται ως εξής:
Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1, δύο (2) πωλητές πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων θεώρησης και με
τον ΠΙΝΑΚΑ 2, τρεις (3)πωλητής δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης του άρθρου 22 του
ν.4497/2017. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης, δικαιούνται να
υποβάλουν νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της
αίτησής τους 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.
Αν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, προσκομιστεί από τους
ενδιαφερόμενους του ΠΙΝΑΚΑ 2 δικαιολογητικά με τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης,
αυτά θα διαβιβαστούν με νεότερο υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
Παρακαλώ όπως διαμορφώσετε την σχετική (7) εισήγησή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω και τους παρακάτω πίνακες.
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Δέσποινα Β. Βασιλούδη
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Α. Θετικά για τη θεώρηση δύο (2) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών για τρία (3) έτη
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης του άρθρου 22 του ν.4497/2017.
Β. Αρνητικά για τη θεώρηση τριών (3) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα
με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2 και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, καθώς δεν πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις θεώρησης του άρθρου 22 του ν.4497/2017. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν
νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της αίτησής τους
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.
Αν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, προσκομιστούν από τους
ενδιαφερόμενους του ΠΙΝΑΚΑ 2 δικαιολογητικά με τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης,
αυτά θα διαβιβαστούν με νεότερο υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Ιωάννης Κ. Ζερενίδης»
Β) «Σε συνέχεια όλων των παρακάτω: Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) όπως ισχύει. Τις
διατάξεις του άρθρου 65 ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του
ν.3852/2010 και η περ. 30 της παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν.3463/2006). Την υπ’αριθμ. 1/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, περί μη μεταβίβασης
αρμοδιότητας 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. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων
ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄). Η με αριθ. πρωτ. 12478/3-6-21 Αναφορά της προϊσταμένης Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών Τη με αριθμ. πρωτ. 12479/3-06-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ξάνθης
Ιωάννη Ζερενίδη Την με αριθ. πρωτ. 12075/28-5-21 αίτηση θεώρησης επαγγελματία πωλητή
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πλανόδιου εμπορίου του ΓΙΑΚΟΥΠ ΟΓΛΟΥ ΑΔΕΜ του ΡΑΜΑΔΑΝ, με τα συνημμένα
δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις. Το έγγραφο της υπηρεσίας για διευκρινήσεις προς τον
ΓΙΑΚΟΥΠ ΟΓΛΟΥ ΑΔΕΜ και το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει απαντηθεί
Σας γνωρίζουμε ότι, με τη σχετική ( (9) κατατέθηκε αιτήση θεώρησης επαγγελματία πωλητή
πλανόδιου εμπορίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις για τη θεώρηση της
άδειάς του. Το γεγονός ότι έως την ημέρα αποστολής της σχετικής (8) εισήγησης του Αντιδημάρχου
Ξάνθης, Ιωάννη Ζερενίδη προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, δεν είχε απαντηθεί το σχετικό (11)
έγγραφο.
Επομένως, οι αιτήσεις ανέρχονται σε δύο (2), από τις οποίες, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,
διαπιστώθηκε ότι μία (1) εξ αυτών των αιτήσεων έχει τις προϋποθέσεις για την θεώρηση της άδειας, ενώ
μία (1)εξ αυτών κατέθεσε μεν πλήρη δικαιολογητικά, αλλά δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την
θεώρηση της άδειάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).
Ο ενδιαφερόμενος που δεν πληροί τις προϋποθέσεις θεώρησης, δικαιούται να υποβάλει νέο
αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της 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.
Αν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, προσκομιστεί από τον
ενδιαφερόμενο του ΠΙΝΑΚΑ 2 δικαιολογητικά με τα οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις θεώρησης, αυτά
θα διαβιβαστούν με νεότερο υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
Παρακαλώ όπως διαμορφώσετε την σχετική (8) εισήγησή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω και τους παρακάτω πίνακες.
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Δέσποινα Β. Βασιλούδη
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Α. Θετικά για τη θεώρηση της με αριθ. 16/2013 άδειας κατηγορίας ΣΤ΄ Υπηρεσίες παροχής
πρόχειρων γευμάτων: ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ της επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με αριθμ. κυκλ. οχήματος ΑΗΒ 5825, για
τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις θεώρησης του
άρθρου 22 του ν.4497/2017.
Η ανωτέρω θα δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017, όπως ισχύει και για τη
δραστηριοποίηση της απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας.
Β. Αρνητικά για τη θεώρηση της με αριθ. 09/2012 άδειας του επαγγελματία πωλητή πλανόδιου
εμπορίου ΓΙΑΚΟΥΠ ΟΓΛΟΥ ΑΔΕΜ του ΡΑΜΑΔΑΝ, σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,
καθώς δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις θεώρησης του άρθρου 22 του ν.4497/2017 και δεν απάντησε
στις διευκρινήσεις που ζήτησε η υπηρεσία
Ο ενδιαφερόμενος που δεν πληροί τις προϋποθέσεις θεώρησης, δικαιούται να υποβάλει νέο
αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της 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.
Αν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, προσκομιστούν από
τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά με τα οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις θεώρησης, αυτά θα
διαβιβαστούν με νεότερο υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Ιωάννης Κ. Ζερενίδης»
Γ) «Σε συνέχεια όλων των παρακάτω: Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) όπως ισχύει. Τις
διατάξεις του άρθρου 65 ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). 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). Τις σχετικές αιτήσεις θεώρησης επαγγελματικών αδειών (σύμφωνα με το σχετικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατέθηκαν από
αυτούς. Οι σχετικές βεβαιώσεις του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων, δημοτικής ενημερότητας για κάθε
ενδιαφερόμενο. Τη με αριθ. πρωτ. 12000/27-05-2021 αναφορά της Προϊσταμένης της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης. Τη με αριθμ. πρωτ. 12001/27-05-2021 εισήγηση του
Αντιδημάρχου Ξάνθης Ιωάννη Ζερενίδη Την με αριθ. πρωτ. 12342/02-06-2021 αίτηση θεώρησης
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ του Ηλία, με τα συνημμένα
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δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις. Την με αριθ. πρωτ. 12986/09-06-2021 αίτηση θεώρησης
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Σεραφείμ, με τα συνημμένα
δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις. Την με αριθ. πρωτ. 12963/9-6-21 αίτηση θεώρησης
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με τα
συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις Τα έγγραφα της υπηρεσίας για διευκρινήσεις
προς τις ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ και ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Το με αριθ. πρωτ. 13342/14-621 υπ. Σημείωμα της υπηρεσίας Η με αριθ. πρωτ. 13388/15-6-21 απάντηση
Σας γνωρίζουμε ότι, με το σχετικό (13), έγγραφο κατατέθηκαν διευκρινήσεις- διορθώσεις της κα. ΣΥΜΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ του Ηλία., οι οποίες δεν είχαν κατατεθεί έως την ημερομηνία αποστολής της σχετικής
(7) εισήγησης του Αντιδημάρχου Ξάνθης, Ιωάννη Ζερενίδη προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθη και του
σχετικού (12) υπηρεσιακού συμπληρωματικού σημειώματος της υπηρεσίας
Επομένως, από τις πέντε (5) αιτήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, διαπιστώθηκε
ότι τρεις (3) εξ αυτών έχουν τις προϋποθέσεις για την θεώρηση των αδειών τους (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), ενώ δύο
(2)εξ αυτών κατέθεσαν μεν πλήρη δικαιολογητικά, αλλά δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την
θεώρηση της άδειάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).
Συγκεκριμένα, πλέον οι ΠΙΝΑΚΕΣ διαμορφώνονται ως εξής:
Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1, τρεις (3) πωλητές πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων θεώρησης και με
τον ΠΙΝΑΚΑ 2, δύο (2) πωλητής δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης του άρθρου 22 του ν.4497/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης, δικαιούνται να υποβάλουν νέο αίτημα
θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της αίτησής τους 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.
Αν μέχρι την ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, προσκομιστεί από τους
ενδιαφερόμενους του ΠΙΝΑΚΑ 2 δικαιολογητικά με τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης,
αυτά θα διαβιβαστούν με νεότερο υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
Παρακαλώ όπως διαμορφώσετε την σχετική (7) εισήγησή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, σύμφωνα
με τα ανωτέρω και τους παρακάτω πίνακες.
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Δέσποινα Β. Βασιλούδη
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Α. Θετικά για τη θεώρηση τριών (3) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών για τρία (3) έτη
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης του άρθρου 22 του ν.4497/2017.
Β. Αρνητικά για τη θεώρηση δύο (2) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τον
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2 και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, καθώς δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
θεώρησης του άρθρου 22 του ν.4497/2017. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν νέο αίτημα
θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της αίτησής τους 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.
Αν μέχρι την ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, προσκομιστούν από τους
ενδιαφερόμενους του ΠΙΝΑΚΑ 2 δικαιολογητικά με τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης,
αυτά θα διαβιβαστούν με νεότερο υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Ιωάννης Κ. Ζερενίδης»
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
Α. Θετικά για τη θεώρηση τριών (3) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών για τρία (3) έτη
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1, όπως ακριβώς
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης του άρθρου 22 του ν.4497/2017.
Β. Αρνητικά για τη θεώρηση δύο (2) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τον
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2 όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
απόφασης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, καθώς δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις θεώρησης
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του άρθρου 22 του ν.4497/2017. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν νέο αίτημα θεώρησης
εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της αίτησής τους 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.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22-6-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου
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ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΦΜ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
του ν.4497/2017

ΟΦΕΙΛΕΣ*

1

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

636/2006

Ε. Βιομηχανικά είδη.

065*******

9327/21-4-21

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

474/2006

Ε. Βιομηχανικά είδη

047******

12986/9-6-21

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

ΣΥΜΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΗΛΙΑΣ

Ε. Βιομηχανικά είδη.

407/2018

045******

12342/

Ε. Βιομηχανικά είδη.

407/2018

*Δεν έχει οφειλές στο Δήμο Ξάνθης και έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση περί μη οφειλών του άρθρου 36 του ν.4497/2017 σε άλλους Δήμους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
A/A

1

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ

Ε. Βιομηχανικά
είδη.

2/2018

ΑΦΜ

ΑΡΙΘ.
ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ

168*******

11124/
19-5-21

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
του ν.4497/2017

Ε. Βιομηχανικά
είδη.
2

ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

484/2006

047******

ΟΦΕΙΛΕΣ
(*)

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

12963/9-6-21

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Εισοδήματα από άλλη
επαγγελματική
δραστηριότητα, ενώ
δήλωσε ότι δεν ασκεί
άλλη επαγγελματική
δραστηριότητα.
Στα έντυπα Ε3 του
2017,2018 και 2019 στο
πεδίο “ΚΑΔ που
αντιστοιχεί στα
μεγαλύτερα ακαθάριστα
έσοδα” δεν εμφανίζεται
ΚΑΔ: λαϊκών αγορών

*Δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Ξάνθης και έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση περί μη οφειλών του άρθρου 36 του ν.4497/2017 σε άλλους Δήμους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α/Α

Αριθ. Πρωτ. Αίτησης

Ημερομηνία Υποβολής
Αίτησης

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατέρα

ΑΦΜ

1

9327

21/4/2021

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

06*******

2

11124

19/5/2021

ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

16*******

3

12342

02/6/2021

ΣΥΜΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΗΛΙΑΣ

045******

4

12986

09/06/2021

ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

04*******

5

12963

09/06/2021

ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

047******

