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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 23ης Ιουνίου
2017.
Αριθ. Απόφασης 60

Περίληψη
Κατάργηση της αριθ.3/2011 άδειας άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.25132/19-6-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Γκιρτζίκη Αλεξίας,
όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10,
προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
1.Ιγιαννίδης Στέφανος
2.Φανουράκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
2. Σδρέβανος Μαρίνος
3.Ανταμπούφης Νικόλαος
4.Γουναρίδης Στυλιανός
6.Κυριακίδης Αλέξανδρος
7.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.πρωτ.24410/14-6-2017
εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ.1.Η από 8-6-2017/23537 αίτηση του Κωστελίδη Κωνσταντίνου του Χριστόφορου. 2. Η υπ’ αριθ. 03/2011
άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ.5 του Ν.4264/14.4.
Η υπ’ αριθ. 312/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης. 5. Η υπ’ αριθ. 430/2011 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης.
Ο Κωστελίδης Κωνσταντίνος του Χριστόφορου, κάτοικος Δήμου Ξάνθης, στην οδό Βελισσαρίου 57-59, με την
ανωτέρω αίτησή του και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά αιτείται την κατάργηση της με αριθ.
πρωτ. 24046/2011, με αριθ. 03/2011 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ με ημερομηνία
έκδοσης 8-9-2011 και ημερομηνία τροποποίησης 3-4-2012, όπου με την ανωτέρω σχετική αριθ. 430/2011
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ανανεώθηκε η εν λόγω άδεια, την οποία κατέχει και παρέδωσε στην
υπηρεσία μας λόγω παύσης εργασιών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.4 του Ν.4264/14 «…Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και
ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε …Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος
χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός
δέκα εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια…».
Με την ανωτέρω σχετική αριθ. 312/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης μεταβιβάσθηκε η
αρμοδιότητα για την κατάργηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην επιτροπή τη λήψη απόφασης για την κατάργηση της αριθ. 3/2011 άδειας
άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄ του Κωστελίδη Κωνσταντίνου του Χριστόφορου κατόπιν
αιτήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του Ν. 4264/14.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτήν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την κατάργηση της 3/2011 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄ του Κωστελίδη
Κωνσταντίνου του Χριστόφορου κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του Ν.
4264/14.
……………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Γκιρτζίκη Αλεξία
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26/6/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

