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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 1/30-1-2019
Αριθ. Αποφ: 18/2019
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 17o

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019
,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 782/25-1-2019 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του
η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς
Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι
τεσσάρων (24) μελών και την απουσία τριών (3) μελών , όπως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Αβραμίδης Αναστάσιος

1

Αλεξίου Αθανάσιος

2

Αθανασιάδης Αναστάσιος

2

Κέππας Αθανάσιος

3

Γεωργιάδης Άνθιμος

3

Νικολάου Λεωνίδας

4

Δεμερτζής Νικόλαος

5

Δεβετζής Εμμανουήλ

6

Ζαπρίδης Ευστάθιος

7

Ζλατίντσης Αντώνιος

8

Ζλατίντσης Ευθύμιος

9

Θωμαϊδης Κωνσταντίνος

10

Ιντζές Νικόλαος

11

Καραβασιλείου Σάββας

12

Κορωνίδης Παύλος

13

Λόκας Θεόδωρος

14

Λούγγος Ζήσης

15

Μαυροφρύδης Κυριάκος

16

Μελαδίνης Αθανάσιος

17

Μπακούρας Οδυσσέας

18

Νικηφόρου Κωνσταντίνος
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19

Παρίσης Γεώργιος

20

Πασχαλίδης Θεόδωρος

21

Σαββίδης Παναγιώτης

22

Σιδηρόπουλος Σάββας

23

Τσίντσιος Γεώργιος

24

Φυταγκουρίδου Όλγα

Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος
που κλήθηκε
νόμιμα.
Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία.




Ο κ. Μπακούρας Οδυσσέας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων .
Η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα αποχώρησε κατά τη συζήτηση των τριών τελευταίων
θεμάτων .

Το 11ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο .
Το 9ο θέμα αναβλήθηκε.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε
από το σώμα τη συζήτηση των ακόλουθων δύο εκτάκτων θεμάτων για τα οποία το σώμα
συναίνεσε να συζητηθούν:
1
2

Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης
διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας
Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπογραφή της σύμβασης
για τον καθαρισμό της κοίτης Κρουσοβίτη από τη ΜΟΜΑ (Υπουργείο Εθνικής
Αμυνας)

Το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Γεωργιάδης Άνθιμος ,
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής του Πολίτη και Τουρισμού και
αναφέρθηκε στην από 14-1-2019 εισήγηση του επί του θέματος η οποία αυτοτελώς
παρατίθεται ως ακολούθως :
¨ΘΕΜΑ: Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
Σύμφωνα με το Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 22 "Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών
υπαίθριου εμπορίου" :
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 ή αναπηρίας 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
2
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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.
α) Η
Τσαγκαλίδου Ειρήνη του Δημητρίου, επαγγελματίας πωλητής λαϊκών
αγορών, είδος εμπορίας
"Νωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, κομμένα άνθη και είδη

παντοπωλείου, χαρτιά ατομικής φροντίδας, καθώς και ξηροί καρποί, μέλι ζαχαρώδη
προϊόντα, τυποποιημένος κομμένος καφές", κατέθεσε ελλιπή δικαιολογητικά, δηλαδή δεν
κατέθεσε δημοτική ενημερότητα Δήμου Σερρών, ενώ πηγαίνει στην λαϊκή Σερρών. Ως εκ
τούτου δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει θεώρηση της άδειας της.
Η ενδιαφερόμενη δικαιούται να υποβάλει νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός
έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της προηγούμενης αίτησής της 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.
β) Ο Δημητριάδης Νικόλαος του Γεωργίου, επαγγελματίας πωλητής λαϊκών
αγορών, είδος εμπορίας "Νεωτερισμοί" κατέθεσε στην υπηρεσία την με αριθ.
πρωτ.169/08-01-2019 αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την θεώρηση της
άδειας του και καλείστε να αποφασίσετε γι αυτό.
γ) Ο Πεχλεβανίδης Δημήτριος του Χρήστου, επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου, είδος εμπορίας "κινητή καντίνα", αριθ. πρωτ. αίτησης 244/11-012019, κατέθεσε στην υπηρεσία αίτηση με πλήρη τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
θεώρηση της άδειας του και καλείστε να αποφασίσετε γι αυτό.
δ) Ο Πασβάντης Ορέστης του Γεωργίου, επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου, είδος εμπορίας "κινητή καντίνα", αριθ. πρωτ. αίτησης 243/11-01-2019,
κατέθεσε στην υπηρεσία αίτηση με πλήρη τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την θεώρηση
της άδειας του και καλείστε να αποφασίσετε γι αυτό.
Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά.

Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Εγκρίνει τη θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου για
την τριετία 2019- 2021 , για τους κατωτέρω :


Δημητριάδη Νικόλαο
δικαιολογητικά.

του

Γεωργίου



Πεχλεβανίδη Δημήτριο
δικαιολογητικά.



Πασβάντσης Ορέστης του Γεωργίου, ο οποίος κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά.

του

,

Χρήστου,

ο

ο

οποίος

οποίος

κατέθεσε

κατέθεσε

όλα

τα

όλα

τα
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2. Δεν θεωρεί την άδεια της
Τσαγκαλίδου Ειρήνη του Δημητρίου, λόγω
κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών και λόγω του ότι έχει δικαίωνα να υποβάλλει
νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της
απόρριψης της προηγούμενης αίτησής του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2019 .
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Τ.Σ.Υ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

Υπογραφή 1

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τ.Υ

Υπογραφές 23

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

4

