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Από το αριθ.1/30-1-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 2

Περίληψη
Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς

ανανέωση

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.3180/26-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
4) Βασιλούδης Ηλίας
22) Μποζ Ραμαδάν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
23) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
24) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Δημούδη Χρυσούλα
25) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Ηλιάδης Θωμάς
26) Πυρνάρη Ειρήνη
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
27) Σδρέβανος Μαρίνος
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
30) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Κιρατζή Ερκάν
31) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Κολλάρος Γεώργιος
32) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Λύρατζης Πασχάλης
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γουναρίδης Στυλιανός
2) Ιγιαννίδης Στέφανος
6) Τσαρεκτσή Τζενάν
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
7) Χασάν Ογλού Ορχάν
4) Παρτσαλίδου Δέσποινα
5) Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπουδούρ Χουσεϊν και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Απόστολος Αγκόρτσας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης ανακοίνωσε στο σώμα ότι με την παρ.7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: «7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και
η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει,
μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής
παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα
θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει
απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι
επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως
καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι το
εξής:
1) Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς
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Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε
συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά
χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την ανανέωση
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη,
λόγω της κατεπείγουσας φύσης του που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
«Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος
επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του» και έθεσε υπόψη του συμβουλίου
την αριθμ.πρωτ.3427/27-1-2017 εισήγηση του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων η
οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Η παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), 2) Η παρ.7
του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), 3) Η παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4328/15
(ΦΕΚ 51/14.05.2015 τεύχος Α'), 4) Η Απόφαση Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ. & Τουρ. 70867 Κ1-1068/30.06.2015
(ΦΕΚ 1500/17.07.2015 τεύχος Β’), 5) Η Απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 106349/19.10.2015
(ΦΕΚ 2293/22.10.2015 τεύχος Β’), 6) Η Απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 22509/29.02.2016
(ΦΕΚ 573/03.03.2016 τεύχος Β'), 7) Η Απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 69341/30.06.2016
(ΦΕΚ 1986/30.06.2016 τεύχος Β’), 8) Η Απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 113848/31.10.2016
(ΦΕΚ 3550/03.11.2016 τεύχος Β') «Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.», 9) Η
Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 5312/16-01-2017 (ΦΕΚ 121/24-01-2017 τεύχος Β') «Παράταση
διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.», 10) το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 38242/06.10.2014
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4307/14 (ΦΕΚ 246/15.11.2014 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε από
την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4328/15 (ΦΕΚ 51/14.05.2015 τεύχος Α'):
«…Οι υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και
ανανεώνονται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συμβούλια των
Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια
Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της
υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους, που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών
αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε
ισχύ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η προθεσμία του
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται έως και τέσσερις (4) μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την
ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης
δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην
ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους
Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους. Μέχρι τη διενέργεια
της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά
τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν…»
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων
δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, παρατάθηκε μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου 2015 με την απόφαση Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ. & Τουρ. 70867 Κ1-1068/30.06.2015 (ΦΕΚ
1500/17.07.2015 τεύχος Β’) και στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016 με την απόφαση
Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 106349/19.10.2015 (ΦΕΚ 2293/22.10.2015 τεύχος Β’) και μέχρι τις 30
Ιουνίου 2016 με την απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 22509/29.02.2016 (ΦΕΚ 573/03.03.2016
τεύχος Β') και παρατάθηκε εκ νέου μέχρι τις 30/10/2016 με την απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. &
Τουρισμ. 69341/30.06.2016 (ΦΕΚ 1986/30.06.2016 τεύχος Β’) παρατάθηκε μέχρι τις 11-01-2017 με την
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απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 113848/31.10.2016 (ΦΕΚ 3550/03.11.2016 τεύχος Β') και
παρατείνεται εκ νέου με την υπ’ αριθ. 5312/16-01-2017 (ΦΕΚ 121/24-01-2017 τεύχος Β') Απόφαση Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης όπου ορίζεται ότι:
«…1) Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση
της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία
προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014 (Α' 118),όπως ισχύει, παρατείνεται έως τις 31-03-2017
(ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί). Έως τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε
ισχύ.
Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων όλης της χώρας και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής
και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οφείλουν να προβούν έως την 31η-01-2017, στην έκδοση των αποφάσεων της παρ. 2
του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 (Α' 118), όπως ισχύει.
2) Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-03-2017.
Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη
διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να
δραστηριοποιούνται μετά την 1η-04-2017….»
Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α’):
«…Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο
επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό
φορέα,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην
προκήρυξη…»
Επιπλέον, στο έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 38242/06.10.2014 επισημαίνονται τα εξής:
«…Βάσει του αρ. 285 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας
από δήμους είναι η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής του ενδιαφερομένου προς αυτούς, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις εκκρεμοδικίας ή της ύπαρξης σχετικού διακανονισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας, αν και δεν προβλέπεται ρητά από το αρ. 10 του ν.
4264/2014 ή την Α2-704/2014 εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση,
απορρέουσα από τη γενικότερη διάταξη, που αναφέρεται στη λειτουργία των δήμων…».
Η ανωτέρω σχετική Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθ. 5312/16-01-2017 (ΦΕΚ 121/2401-2017 τεύχος Β') γνωστοποιήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο τηλεομοιοτυπικά στην υπηρεσία μας 26-012017 και έλαβε αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου 3138/26-01-2017. Δεδομένης της καταληκτικής
ημερομηνίας έκδοσης σχετικής απόφασης από το συμβούλιό σας, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, ήτοι 31-01-2017, παρακαλούμε να εγκρίνετε το κατεπείγον του
θέματος.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εισηγηθείτε τη λήψη σχετικής απόφασης ως εξής:
Α. Καλούνται οι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Ξάνθης
όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών, κατά
αλφαβητική σειρά, στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Α-Δ  από 01/02 έως 14-02
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Ε-Λ  από 15/02 έως 28/02
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Μ-Π  από 01/03 έως 15/03
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Ρ-Ω  από 16/03 έως 31/03
Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ.
Γ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την
ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να
δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.
Δ. Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
δήμου ή να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των
επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους».

ΑΔΑ: 7ΔΚΔΩΚ8-61Ρ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
1) Η παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), 2) Η παρ.7 του άρθρου 14 του
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), 3) Η παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4328/15 (ΦΕΚ 51/14.05.2015
τεύχος Α'), 4) Η Απόφαση Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ. & Τουρ. 70867 Κ1-1068/30.06.2015 (ΦΕΚ
1500/17.07.2015 τεύχος Β’), 5) Η Απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 106349/19.10.2015 (ΦΕΚ
2293/22.10.2015 τεύχος Β’), 6) Η Απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 22509/29.02.2016 (ΦΕΚ
573/03.03.2016 τεύχος Β'), 7) Η Απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 69341/30.06.2016 (ΦΕΚ
1986/30.06.2016 τεύχος Β’), 8) Η Απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτ. & Τουρισμ. 113848/31.10.2016 (ΦΕΚ
3550/03.11.2016 τεύχος Β') «Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.», 9) Η
Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 5312/16-01-2017 (ΦΕΚ 121/24-01-2017 τεύχος Β') «Παράταση
διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.», 10) το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 38242/06.10.2014
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό χρονικών διαστημάτων για κατάθεση
δικαιολογητικών για ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών ως εξής:
Α. Καλούνται οι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου
Ξάνθης όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των επαγγελματικών
αδειών, κατά αλφαβητική σειρά, στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Α-Δ  από 01/02 έως 14-02
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Ε-Λ  από 15/02 έως 28/02
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Μ-Π  από 01/03 έως 15/03
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Ρ-Ω  από 16/03 έως 31/03
Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το
αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ.
Γ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την
ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να
δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.
Δ. Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
δήμου ή να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και
τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους
…………………………………………………………………………………………………....................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 31-1-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

