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Από το αριθ.19/15-12-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 47

Περίληψη
Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών
αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου22 του
ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄)

Στην Ξάνθη, σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.29968/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη Ζερενίδη, Αντιδημάρχου
Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 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 του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-489906.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις,
προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Ζερενίδης Ιωάννης
4. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
2. Ασκαρίδης Ηλίας
5. Τσακιρίδης Αφεντούλης
3. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Ηλιάδης Θωμάς
3. Παυλίδου Ελισάβετ
2. Μπαντάκ Σιαμπάν
4. Χαριτωνίδου Ειρήνη
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος, Ιωάννης Ζερενίδης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.29877/10-12-2021
εισήγηση του Αντιδημάρχου του τμήματος Αδειοδοτήσεων, η οποία έχει ως εξής:
«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» 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.
Με την αριθμ. 96/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης της θεώρησης των αδειών των επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου
εμπορίου λαϊκών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017, στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017, όπως ισχύει:
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
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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.»
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.
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Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω:
Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων κατατέθηκαν έως στις 09-12-2021,
συνολικά δύο (2) αιτήσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), οι οποίοι είναι
μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Ξάνθης. Εξετάσθηκαν από την υπηρεσία και κατόπιν ελέγχου σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο (2) εξ αυτών κατέθεσαν πλήρη δικαιολογητικά και έχουν
τις προϋποθέσεις για την θεώρηση των αδειών τους (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 και 22 του ν.4497/2017.
Συγκεκριμένα, πωλητές με πλήρη δικαιολογητικά που πληρούν τις προϋποθέσεις για την θεώρηση των
αδειών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 κατέθεσαν τα εξής:
1) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.4497/2017, στην οποία δηλώνουν
ότι:
α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκεί και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και το
εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει 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 2018, 2019 και 2020.
β) Έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών 2018, 2019 και 2020.
γ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές,
από τα οποία (α, β, γ) προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι
τυχόν άλλα εισοδήματά του 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) Διπλότυπο είσπραξης παράβολου δεκαπέντε (15€) ευρώ σύμφωνα με την αριθ. 12679/01-02-2018
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 353 Β΄).
5) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δήμου Ξάνθης.
6) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας.
7) Το έντυπο της άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχουν.
Επιπλέον, το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων αναζήτησε αυτεπάγγελτα από το
Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου Ξάνθης, σχετική βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας για όλους του
αιτούντες.
Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά όλων των αιτούντων είναι στη διάθεσή σας.
Παρακάτω ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 με τις αιτήσεις των πωλητών που πληρούν τις προϋποθέσεις
θεώρησης σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 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.
Τέλος σας ενημερώνω ότι, σε περίπτωση που έως την ημέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Ξάνθης, κατατεθούν νέες αιτήσεις θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών
αγορών, οι οποίες θα εξετασθούν από την αρμόδια υπηρεσία, θα αποστείλω προς την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συμπληρωματική σχετική εισήγηση» .
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη θεώρηση δύο (2) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών για τρία (3) έτη από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τον παρακάτω πίνακα 1, καθώς πληρούν τις
προϋποθέσεις θεώρησης του άρθρου 22 του ν.4497/2017.

ΑΔΑ: 9Β8ΡΩΚ8-7ΧΝ

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

ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛΥΒΙΟΣ

795/2010

Ε. Βιομηχανικά
είδη.

13*******

29408/6-12-21

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΟΛΥΒΙΟΣ

656/2006

Ε. Βιομηχανικά
είδη.

13*******

29557/7-12-21

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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

…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζερενίδης
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 15-12-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
α/α
Μαρία Άννα Ανδρέου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

