ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΚ8-9ΗΜ
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ. 15/8-8-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. Απόφασης 430

Πεξίιεςε
«Υνξήγεζε αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ»

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 8 Απγνχζηνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση. 44922/4-8-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαη θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ
Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 24
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Βαζηινχδεο Ζιίαο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3)Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5) Πνχιηνο Υξίζηνο
6) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
6) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
7) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
7) Σνπ Ηζκέη
8) Ζιηάδεο Θσκάο
8) Φηιίππνπ Φίιηππνο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
9) Υνπζεΐλ Ογινχ Σηκνχξ
10) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
11) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ
12) Μαδαξάθεο πχξνο
13) Μνχξθαο Υξήζηνο
14) Μπεθηέο ακπξή
15) Μπέλεο Γεκήηξηνο
16) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
22) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
23) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
24) Φσηηάδεο Νηθφιανο
19) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
20) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
21) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ, θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ
Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο,
Καξπνθχηνπ εξαθηάο Γηακαληήο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξηζκ.πξση. 43232/25-7-2011 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ Ξάλζεο ε νπνία αθνξά ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ θαη ε νπνία έρεη σο
εμήο:
χκθσλα κε ηνλ Ν. 3852/2010, άξζξν 94 παξ. 6 ζηνηρείν 30 θαη άξζξν 95, (πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο
Γήκσλ), ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ
αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ απηψλ κεηαβηβάδεηαη ζηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο. πγθεθξηκέλα
κεηαβηβάδεηαη ε ρνξήγεζε (κε απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ) άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ
εκπνξίνπ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ζην δήκν, θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε (κε
απφθαζε Γεκάξρνπ) ηεο Δπηηξνπήο Τπαίζξηνπ Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ. χκθσλα κε ηελ παξ. 1 έσο 3 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2323/1995 (ΦΔΚ 145/95 ηεχρνο Α΄):
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«1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππαίζξην εκπφξην, πιαλφδην ή ζηάζηκν, λνείηαη ε άζθεζε
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ρψξν αθάιππην, πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 34/1995 (ΦΔΚ 30 Α). αθάιππηνη ρψξνη λννχληαη θαη νη
εγθαηαζηάζεηο πνπ θέξνπλ κφλν ζηέγαζηξν ή θαη πεξίθξαγκα, ηα νπνία δελ απνηεινχλ κφληκε
θαηαζθεπή.
2. Τπαίζξην πιαλφδην εκπφξην λνείηαη ην ππαίζξην εκπφξην πνπ αζθείηαη κε ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε
νρήκαηνο, απηνθηλνχκελνπ ή κε ή νπνηνπδήπνηε θηλεηνχ κέζνπ. Όπνηνο αζθεί ππαίζξην πιαλφδην
εκπφξην επηηξέπεηαη λα παξακείλεη ζηάζηκνο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο.
Χο ππαίζξην πιαλφδην εκπφξην λνείηαη θαη ην εκπφξην πνπ αζθείηαη κε ηε κέζνδν ησλ επηζθέςεσλ απφ
πφξηα ζε πφξηα ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ αλάινγν ηξφπν, απφ πξφζσπα ηα νπνία δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε
ζρέζε κε λφκηκα νξγαλσκέλε επηρείξεζε.
3. Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. Ζ άδεηα ρνξεγείηε κε
απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο φπνπ θαηνηθεί ν ελδηαθεξφκελνο. Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ
εκπνξίνπ δηαθξίλνληαη:
Α) ζε άδεηα ηχπνπ Α΄, ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε πξσηνγελψλ πξντφλησλ γεο (ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα άλζε), αιηείαο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ζε φιε ηε ρψξα θαη
Β) ζε άδεηα ηχπνπ Β΄ ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε ησλ ινηπψλ πξντφλησλ ζηελ πεξηθέξεηα κφλν ηεο
αξκφδηαο αξρήο πνπ ηε ρνξεγεί»
χκθσλα κε ηελ παξ.1 θαη 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 254/2005 (ΦΔΚ 307/2005 ηεχρνο Α΄)
«1. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θηλεηψλ θαληηλψλ πνπ αζθνχλ ππαίζξην πιαλφδην εκπφξην, απαηηείηαη θαηνρή
άδεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3377/2005.
3. Γηα ηελ ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1,
απαηηείηαη έθζεζε ηεο αξκφδηαο Σνπξηζηηθήο Αζηπλνκίαο, φηη ην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ πιεξνί ηνπο
φξνπο ηεο ηνπξηζηηθήο εκθάληζεο.
4. Ο σθέιηκνο ρψξνο ησλ θηλεηψλ θαληηλψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηεηξαγσληθά κέηξα
θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) ηεηξαγσληθά κέηξα.
5. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θηλεηήο θαληίλαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο
λνκνζεζίαο.»
χκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 254/2005:
«1. Ζ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ρνξεγείηαη κφλν κία άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ
πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ή ηνπο ΟΣΑ, θαηά πεξίπησζε.
Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζηνχλ, λα
εηζθεξζνχλ, λα εθκηζζσζνχλ ή λα παξαρσξεζνχλ θαηά ρξήζε.»
χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 254/2005:
«1. Γηθαίσκα απφθηεζεο άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη άλεξγα θαη
πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
Α) Γελ ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή επηρείξεζε, ζρεηηθή κε
ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
Β) Σν εηήζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, δελ ππεξβαίλεη ην αθνξνιφγεην πνζφ κηζζσηψλ- ζπληαμηνχρσλ, πνπ
ηζρχεη θάζε θνξά ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο (α΄ θιίκαθα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2238/1994).
Ζ πξνυπφζεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ γνλέσλ κε ηξία (3) ηέθλα θαη
ησλ πνιπηέθλσλ, ε ηδηφηεηα ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ ησλ
αξκνδίσλ ππεξεζηψλ (Γήκσλ –Κνηλνηήησλ) ή ηεο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ.»
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2323/95 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.
3377/2005, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη έσο ηεο 28ε Φεβξνπαξίνπ επί ησλ αηηήζεσλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ψζηε λα απνθηήζνπλ άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ, ελψ ην Π.Γ 254/05
θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 695/11 απφθαζε Γεκάξρνπ, ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ
ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ε νπνία γλσκνδφηεζε κε ην ππ’ αξηζ. 1/2011 πξαθηηθφ ηεο, ζρεηηθά κε ηνλ αλψηαην
αξηζκφ αδεηψλ άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ ζην Γήκν Ξάλζεο γηα
ην 2011.

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΚ8-9ΗΜ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο πιαλφδηνπ
εκπνξίνπ, θαζφξηζε κε ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζή ηνπ, ηνλ αλψηεξν αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ ζα
ρνξεγεζνχλ ζε επίπεδν Γήκνπ εληφο ηνπ 2011 ζε δψδεθα (12).
Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2323/95 αλαθέξεη φηη δηθαηνχρνη άδεηαο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ
εκπνξίνπ απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αδεηψλ είλαη ηα πξφζσπα ησλ θαησηέξσλ θαηεγνξηψλ, εθφζνλ
πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, είλαη άλεξγα θαη έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά:
(α) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%)
θαη ηπθινί,
(β) κέρξη πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη γνλείο κε ηξία
ηέθλα,
(γ) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) , αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ Ν. 1370/1994
(ΦΔΚ 82 Α΄),
(δ) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ(10%), άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%),
εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά γεγνλφηα,
(ε) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), γνλείο αλειίθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γνλείο πνπ
πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο
εμάξηεζεο,
(ζη) κέρξη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο,
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην.
(δ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) Έιιελεο ηζηγγάλνη ΡΟΜ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα
ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο.
Οη ππφινηπεο άδεηεο πνπ απνκέλνπλ αδηάζεηεο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε ε νπνία δηελεξγείηαη κεηαμχ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Κιήξσζε δηελεξγείηαη θαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ ππέβαιαλ αίηεζε θη έρνπλ πξνηεξαηφηεηα,
ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ αλαινγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξνζψπσλ.
Οη θιεξψζεηο δηελεξγνχληαη δεκνζίσο ηελ ίδηα εκέξα.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, φπσο απηά νξίδνληαη
απφ ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 254/05 είλαη ηα εμήο:
Αίηεζε κε ηε κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία δειψλεη φηη δελ θαηέρεη άδεηα ιατθήο ή δεκνηηθήο
αγνξάο θαη φηη δελ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή επηρείξεζε,
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ/ηεο.
Δθηφο απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ν ελδηαθεξφκελνο:
Α) επηδεηθλχεη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο
Β) θαηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα Τπεξεζία απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη, θαηά πεξίπησζε, φηη
αλήθεη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Ν. 3377/2005 φπσο ηζρχεη, ήηνη:
(α) άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη ηπθινί
(β) πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη γνλείο κε ηξία ηέθλα,
(γ) αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ Ν. 1370/1944 (ΦΔΚ 82A΄),
(δ) άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά
γεγνλφηα,
(ε) γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή
πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο
(ζη) νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ
Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην
(δ) Έιιελεο ηζηγγάλνη POM πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο.
χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 254/05, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ
1 ηεο ΚΤΑ Κ- 164/17-1-2011 (ΦΔΚ 275/22.2.2011 ηεχρνο Β’):
«Καηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζηελ αξκφδηα
Τπεξεζία»:
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1) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (ΓΟΤ) πεξί ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεοάζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/ 1960 (47 Α) θαη 1642/ 1986 (125 Α),
2) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζ’ απηφλ,
3) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο
ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε
ηξνθίκσλ- πνηψλ,
4) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ, θαη επηδεηθλχεη:
6) ηελ άδεηα θπθινθνξίαο σο θαη ηελ άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ
αλαπιεξψλεη απηφλ γηα ην φρεκα πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνχκελεο
δξαζηεξηφηεηαο,
7) βηβιηάξην πγείαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ − πνηψλ.
Β) Γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο άδεηαο
νξίδεηαη πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζίαο επί ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απφ ηνλ νηθείν θνξέα νξίδεηαη
πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.»
Τπνβάιινπκε ηνπο θαθέινπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο αλέθεξε ζην ζψκα φηη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη
ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ αηηνχλησλ γηα άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ θηλεηψλ θαληηλψλ έρνπλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά επηά (7) αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ,
θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Κίξηδαιε Ννπξή, Λαπαληψλε Νηθφιανπ, Κνπξνχ Υνπζείλ Υαζήκ, Ηκπξαήκνγινπ
Ηκπξαήκ, Ραζήκ Ογινχ Κεκάι, Μπεθηέο ακπάλ Ρεκδηέ θαη Λεβάθε Κσλζηαληίλνπ. χκθσλα κε ηελ
εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ν Λεβάθεο Κσλζηαληίλνο δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα
ηνπ λφκνπ, ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ αθνξνινγήηνπ νξίνπ. Δπίζεο νη αηηνχληεο Κνπξνχ Υνπζείλ Υαζήκ θαη
Ηκπξαήκνγινπ Ηκπξαήκ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ πνιπηέθλσλ θαη έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε
ην λφκν. ηηο δχν δεκφζηεο θιεξψζεηο πνπ αθνινχζεζαλ κία κεηαμχ ησλ πνιπηέθλσλ θαη κία κεηαμχ ησλ
ππνινίπσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ, ηα νλφκαηα ησλ θιεξσζέλησλ γηα ιήςε γηα αδείαο είλαη
νη Κνπξνχ Υνπζείλ Υαζήκ, Κίξηδαιε Ννπξή, Λαπαληψλεο Νηθφιανο, Ηκπξαήκνγινπ Ηκπξαήκ θαη
Μπεθηέο ακπάλ Ρεκδηέ. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα
εθδνζνχλ θαηά ην έηνο 2011, κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ πέληε(5) άδεηεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην
αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θηλεηψλ θαληηλψλ.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο αλέθεξε ζην ζψκα φηη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη
ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ αηηνχλησλ γηα άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ έρνπλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά πέληε (5) αηηήζεηο
ελδηαθεξνκέλσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Σζηθξηθψλε Υξήζηνπ, Κσζηειίδε Κσλζηαληίλνπ, Ννπξή
Ογινχ Οδηδηάλ, Απηνπιάρ αιήρ θαη Μπαλδάθ Υαιήι Αηληήλ. χκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο
θαη ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ν Απηνπιάρ αιήρ δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ
αθνξνινγήηνπ νξίνπ. ηε δεκφζηα θιήξσζε πνπ αθνινχζεζε κεηαμχ απηψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα
ηνπ λφκνπ ηα νλφκαηα ησλ θιεξσζέλησλ γηα ιήςε αδείαο είλαη νη Ννπξή Ογινχ Οδηδηάλ, Κσζηειίδεο
Κσλζηαληίλνο θαη Σζηθξηθψλεο Υξήζηνο. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ
εκπνξίνπ πνπ ζα εθδνζνχλ θαηά ην έηνο 2011, κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ηξείο(3) άδεηεο ππαίζξηνπ
πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο αλέθεξε ζην ζψκα φηη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη
ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ αηηνχλησλ γηα άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο ςαξηψλ έρνπλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά δχν (2) αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ Φπληαλε Κσλζηαληίλνπ θαη Καιεκηδή Οξράλ. ηε δεκφζηα θιήξσζε πνπ
αθνινχζεζε κεηαμχ ησλ, ην φλνκα ηνπ θιεξσζέληνο γηα ιήςε γηα αδείαο είλαη ν Φπληαλεο
Κσλζηαληίλνο. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα εθδνζνχλ θαηά ην
έηνο 2011, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κία (1) άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο πψιεζεο ςαξηψλ.
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ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο αλέθεξε ζην ζψκα φηη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη
ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ αηηνχλησλ γηα άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο ελδπκάησλ έρεη ππνβιεζεί κία (1) αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνπ Μεκίο Ογινχ Φεξνχρ ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ θαη άξα δηθαηνχηαη ηε ιήςε
αδείαο. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα εθδνζνχλ θαηά ην
έηνο 2011, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κία (1) άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο πψιεζεο ελδπκάησλ.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο αλέθεξε ζην ζψκα φηη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη
ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ αηηνχλησλ γηα άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο εηδψλ παηρληδηψλ έρνπλ ππνβιεζεί δχν (2) αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ Ραζήκ Ογινχ Σζεηίλ θαη Απηνπιάρ Υνχιηα. χκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο
θαη ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ε Απηνπιάρ Υνχιηα δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ ιφγσ κε ππνβνιήο
θνξνινγηθήο δήισζεο. Ζ αίηεζε ηνπ Ραζήκ Ογινχ Σζεηίλ πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ θαη άξα
δηθαηνχηαη ηε ιήςε αδείαο. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα
εθδνζνχλ θαηά ην έηνο 2011, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κία (1) άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην
αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πψιεζεο εηδψλ παηρληδηψλ.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο αλέθεξε ζην ζψκα φηη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη
ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ αηηνχλησλ γηα άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο δαραξσδψλ πξντφλησλ έρεη ππνβιεζεί κία (1) αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο Παληαδή Γήκεηξαο ηεο νπνίαο ε αίηεζε δελ πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ ιφγσ ηνπ
φηη δελ ζπληξέρεη ην θξηηήξην ηεο αλεξγίαο. Δπεηδή απφ ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο ηεο ελδηαθεξνκέλεο
πξνθχπηεη φηη ελδερνκέλσο ε αίηεζή ηεο αθνξά αλαλέσζε άδεηαο αθνχ ε αηηνχζα επαγγέιιεηαη «ιηαληθφ
εκπφξην πεξηνδεχνληα εκπφξνπ» ζα πξέπεη ε ππεξεζία λα επαλεμεηάζεη ηνλ θάθειν αλ θαη θαηά πφζν
κπνξεί ε άδεηα λα αλαλεσζεί ή ρνξεγεζεί εθ λένπ απφ ην Γήκν καο. Αλ ε ππεξεζία θξίλεη φηη ε αηηνχζα
πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, λα επαλέιζεη κε λέα εηζήγεζε
γηα έγθξηζε ρνξήγεζεο αδείαο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο
πψιεζεο δαραξσδψλ πξντφλησλ, ζηελ αηηνχζα. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ
πιαλφδηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα εθδνζνχλ θαηά ην έηνο 2011, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κία (1) άδεηα ππαίζξηνπ
πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πψιεζεο δαραξσδψλ πξντφλησλ ε νπνία
επί ηνπ παξφληνο δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί.
Ο Πξφεδξνο επίζεο αλέθεξε ζην ζψκα φηη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηα
ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ αηηνχλησλ γηα άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ, έρεη ππνβιεζεί θαη κία
αίηεζε ηνπ Κηαδήκ Ογινχ Αρκέη γηα άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο ππνδεκάησλ, πιελ φκσο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ
πιαλφδηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα εθδνζνχλ θαηά ην έηνο 2011, δελ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί άδεηα ππαίζξηνπ
πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πψιεζεο ππνδεκάησλ.
Σέινο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε:
1. ην άξζξν 1 ηνπ Ν.2323/95 (ΦΔΚ 145/95 ηεχρνο Α’)
2. ην άξζξν 94 παξ.6 ζηνηρείν 30 ηνπ Ν.3852/2010
3. ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Ν. 3377/05, ην ΠΓ 254/2005 (ΦΔΚ 307/2005 ηεχρνο Α’)
4. ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΔΚ 275/22.2.2011 ηεχρνο Β')
5. ην ππ’ αξηζ. 1/2011 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Τπαίζξηνπ – Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ ε νπνία
ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.695/2011 απφθαζε Γεκάξρνπ ζρεηηθά κε ηνλ αλψηαην αξηζκφ αδεηψλ πνπ
ζα ρνξεγεζνχλ γηα ην έηνο 2011 βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ.
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6. ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ
αξηζκνχ ησλ αδεηψλ πνπ ζα εθδνζνχλ θαηά ην έηνο 2011
7. ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο θιήξσζεο πνπ δηελεξγήζεθε ελψπηνλ ηνπ παξφληνο Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
8. Σηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο αηηνχληεο.
9. Σελ αξηζ. 43232/25-7-2011 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ Ξάλζεο ζρεηηθά κε ηνπο αηηνχληεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ
πξψηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο.
10. Σα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Β ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ θηλεηψλ θαληηλψλ ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηα δηνηθεηηθά
φξηα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ζηνπο θάησζη:
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
1.
2.
3.
4.
5.

ΚΟΤΡΟΤ ΥΟΤΔΗΝ ΥΑΖΜ
ΚΗΡΣΕΑΛΖ ΝΟΤΡΖ
ΛΑΠΑΝΣΧΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΗΜΠΡΑΖΜ ΟΓΛΟΤ ΗΜΠΡΑΖΜ
ΜΠΔΚΣΔ ΑΜΠΑΝ ΡΔΜΕΗΔ

ΥΑΑΝ
ΑΕΖΜ
ΑΠΟΣΟΛΟ
ΑΖΜ
ΑΓΔΜ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΝΣΗΝΑ
ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΝΣΗΝΑ
ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΝΣΗΝΑ
ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΝΣΗΝΑ
ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΝΣΗΝΑ

Β. Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Β ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο νπσξνιαραληθψλ ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηα
δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ζηνπο θάησζη:
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
1.
2.
3.

ΝΟΤΡΖ ΟΓΛΟΤ ΟΣΕΗΑΝ
ΓΗΑΑΡ
ΚΧΣΔΛΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ
ΣΗΚΡΗΚΧΝΖ ΥΡΖΣΟ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΝΑΗ

ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ
ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ
ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ

Γ. Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Β ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο ςαξηψλ ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ
Γήκνπ Ξάλζεο ζηνπο θάησζη:
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
1.

ΦΤΝΣΑΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΑΝΣΧΝΗΟ

ΦΑΡΗΑ

Γ. Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Β ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο ελδπκάησλ ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα
ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ζηνλ θάησζη :
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
1.

ΜΔΜΗ ΟΓΛΟΤ ΦΔΡΟΤΥ

ΑΛΖ ΟΜΑΝ

ΝΑΗ

ΔΝΓΤΜΑΣΑ

Δ. Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ηχπνπ Β ζην αληηθείκελν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο παηρληδηψλ ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα
ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ζηνλ θάησζη :
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
1.

ΡΑΖΜ ΟΓΛΟΤ ΣΔΣΗΝ

ΓΗΑΗΑΡ

ΔΗΓΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΚ8-9ΗΜ
Σ. Αλαπέκπεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο γηα επαλεμέηαζε ηνλ θάθειν αίηεζεο ηεο
ελδηαθεξφκελεο Παληαδή Γήκεηξαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί αλ θαη θαηά πφζν κπνξεί ε άδεηα λα
αλαλεσζεί ή λα ρνξεγεζεί εθ λένπ απφ ην Γήκν καο. Αλ ε ππεξεζία θξίλεη φηη ε αηηνχζα πιεξεί ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, λα επαλέιζεη κε λέα εηζήγεζε γηα
έγθξηζε ρνξήγεζεο αδείαο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο
δαραξσδψλ πξντφλησλ, ζηελ αηηνχζα. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 367/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ
εκπνξίνπ πνπ ζα εθδνζνχλ θαηά ην έηνο 2011, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κία (1) άδεηα ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ
εκπνξίνπ ζην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πψιεζεο δαραξσδψλ πξντφλησλ ε νπνία επί ηνπ
παξφληνο δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί.
Ε. Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ έρνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα
θαη ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θηλεηήο θαληίλαο εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο. Ζ άδεηα είλαη πξνζσπνπαγήο θαη δελ επηηξέπεηαη λα
κεηαβηβαζζεί, λα εηζθεξζεί, λα εθκηζζσζεί ή λα παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο
ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ε άδεηα απηή αλαθαιείηαη. Πξνζσξηλή αλαπιήξσζε ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο,
επηηξέπεηαη κφλν απφ ζπγγεληθά πξφζσπα, εμ αίκαηνο κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ θαη εμ αγρηζηείαο κέρξη
δεπηέξνπ θαηά ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ 254/2005. Ζ άδεηα ηζρχεη απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζήο ηεο κέρξη 31-12-2013 κε δηθαίσκα αλαλέσζεο.
Ζ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ησλ παξαπάλσ αδεηψλ,
εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
…………………………………………………………………………………………………
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
Ο Πξφεδξνο
Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
(Τπνγξαθή)

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Σα κέιε
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 12-8-2011
Ο Πξφεδξνο

Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο

