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ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 04/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 66/2016
ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου
Αλμωπίας.
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 8486/08-04-2016, που δόθηκε στον καθένα
δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα
67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Αβραμίκας Στέφανος
3- Κετικίδης Ιωάννης
4- Χουρσόγλου Χρήστος
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Μπαγκή Αικατέρινη
19- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
20- Μπογδάνης Μιχαήλ
21- Ιωαννίδης Ιωάννης
22- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
24- Αμπάρη Γεωργία
25- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
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1- Ουργαντζόγλου Απόστολος
2- Παρούτογλου Νικόλαος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Ουργαντζόγλου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
5. Βένου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Ίδας
6. Κωνσταντινίδης Αντώνιος-Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
7. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8. Αλεξίου Σοφία -Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
9. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας
10. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
11. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
12. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
13. Δημητρίου Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
14. Μαλλιαρός Αναστάσιος - Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαέξι (16),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Ουργαντζόγλου Απόστολος απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ.Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε μετά από πρόταση του κ.
Τσιμτσιρίδη Γεωργίου να συζητηθεί το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης, πρώτο και το 7ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, δεύτερο. Ακολούθησε η συζήτηση κατά τον αύξοντα αριθμό των θεμάτων
της με αρίθ. 8486/8-4-2016 πρόσκλησης Δ.Σ.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά
την ψήφιση του 17ου θέματος ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος αποχώρησαν από την
συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 2ου
θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 3ου θέματος
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 10ου
θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος απουσίαζε από την συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το
08ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Αβραμίκα Στέφανο, ο οποίος
έθεσε υπόψη την με αρίθ. 7556/31-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής
Ανάπτυξης, την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση και σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως έξης :
«ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4264/2014, οι άδειες άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου, χορηγούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου. Ο αριθμός των
αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου
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τέλους ανά άδεια και θέση, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μια άδεια
για κάθε φυσικό πρόσωπο. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει
ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτό ο αδειούχος καταθέτει σε κάθε ετήσια επέτειο
χορήγησης της άδειας, προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε:
α) Φορολογική ενημερότητα β) Ασφαλιστική ενημερότητα γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι
συνεχίζουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και δ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους
χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
Με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4264/2014, άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η
σύζυγος ή τα τέκνα αυτών, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή
χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάσει κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις
ακόλουθες κατηγορίες:
α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)
και σε τυφλούς,
β) μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με
τρία τέκνα,
γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944
(Α' 82),
δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που
προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και
πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%), σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό
απεξάρτηση.
Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που
έχουν υποβάλλει αίτηση η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου. Επίσης, κλήρωση διενεργείται
και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της
άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς
διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο
αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό
των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για την
συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο
(παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4264/2014).
Οι κάτοχοι άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις –
σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια (άρθρο 27
του ν. 4264/2014).
Για την χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή
αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα
τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο
ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά
περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία:
Α) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης –
άσκησης επιτηδεύματος,
Β) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν
Γ) Βεβαίωση της αρμόδια Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί
τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και
ποτών
Δ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
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Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του
ενδιαφερόμενου η του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για
διάθεση τροφίμων – ποτών.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω με την υπ΄αριθμ. 48/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε
προς την Περιφέρεια, σχετικά με τον αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν
σε επίπεδο Δήμου, καθώς και για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους.
Με την αριθμ. πρωτ. 400815/2387/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πέλλας καθορίστηκε
ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών όσο αφορά το Δήμο Αλμωπίας, συνολικά σε τέσσερις (4) άδειες
στάσιμου εμπορίου καθώς και το καταβαλλόμενο τέλος (όπως ορίζει η αριθμ. 47/2015 απόφαση του Δ.Σ.
Αλμωπίας).
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 284/2015 απόφαση του καθόρισε τις θέσεις, για την άσκηση της
ανωτέρω στάσιμης δραστηριότητας.
Στην συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 5644/2016 προκήρυξη ο Δήμος Αλμωπίας ανακοίνωσε την χορήγηση
των παραπάνω τεσσάρων άδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ως εξής:
Μία (1) άδεια για καντίνα σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένη με το έδαφος, στην Αριδαία στο
στενό δίπλα στο Ξενιτίδειο, με την πρόσοψη του οχήματος στην Λεωφόρο Ανοίξεως, ανάλογων διαστάσεων
του οχήματος.
Μια (1) άδεια για καντίνα σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένη με το έδαφος, στην Άψαλο μετά
τον φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της Τοπικής Κοινότητας, ανάλογων διαστάσεων του οχήματος.
Μία (1) άδεια για στάσιμο μικροπωλητή τροφίμων ή ποτών απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς
στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο, διαστάσεις θέσεως 4,00μ χ 1,00μ.
Μία (1) άδεια για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, στην Κεντρική Πλατεία της Τ.Κ. Όρμας διαστάσεις θέσεως
3,00μ χ 1,00μ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω προκήρυξη η διαδικασία της χορήγησης θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις:
Α΄ ΦΑΣΗ
Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στον Δήμο Αλμωπίας
αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνουν ότι δεν κατέχουν οι ίδιοι, ο/η σύζυγος
και τα τέκνα αυτών, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Εκτός από την ανωτέρω
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει:
1) πιστοποιητικό ανεργίας
2) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία με το οποίο αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ανήκει σε μία
από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και τυφλοί
β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα
γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
δ) γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία,
αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης
ε) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
στ) Έλληνες POMΑ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της
χώρας. βεβαίωση εγγραφής από το δημοτολόγιο που έχουν εγγραφεί
ζ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
4) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Β΄ ΦΑΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων και την έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
επί των αιτήσεων, θα οριστεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών (από την ημερομηνία της απόφασης) στην
οποία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν για την χορήγηση της οριστικής άδειας να καταθέσουν επιπλέον στον
Δήμο:
α) βεβαίωση της οικίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης –
άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄47) και 1642/1986 (Α΄125),
β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ΄ αυτόν,
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γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί
τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και
ποτών
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου
ε) την άδεια κυκλοφορίας
στ) την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα
που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας
ζ) πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών
η) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
θ) πριν την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος καταβάλει τα αναλογούντα τέλη (αριθ. 47/2015 απόφαση
Δ.Σ. Αλμωπίας) και εκδίδεται η σχετική δημοτική ενημερότητα.
Η χορήγηση της άδειας προϋποθέτει την ταυτόχρονη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με
την καταβολή του αναλογούντος τέλους εκ μέρους του ενδιαφερόμενου.
Στον Δήμο κατατέθηκε μια αίτηση εμπρόθεσμα από τον κ. Νούσκα Πέτρο του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΗ
313255.
Με την αριθμ. πρωτ. 7365/849/29-3-2016 Απόφαση Δημάρχου, συγκροτήθηκε τριμελή επιτροπή για την
αξιολόγηση των αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 5644/3-3-2016 προκήρυξης του Δήμου Αλμωπίας.
Μετά από την επεξεργασία της αιτήσεως από την τριμελή επιτροπή διαπιστώθηκε ότι ο Νούσκας Πέτρος
του Δημητρίου:
α) Αιτείται την χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για την πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, στην
κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Όρμας (διαστάσεις θέσεως 3,00μ χ 1,00μ). Η συγκεκριμένη άδεια έχει προβλεφθεί
στην 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ 400815/2387/2015
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πέλλας.
β) Υπέβαλε αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Α΄Φάσης.
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την χορήγηση της άδειας στον κ. Νούσκα Πέτρο του Δημητρίου ο οποίος
οφείλει μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να
καταθέσει τα επιπλέον δικαιολογητικά της Β’ Φάσης για την οριστική χορήγηση της άδειας.
Μετά την υποβολή των επιπλέον δικαιολογητικών και την οριστική χορήγηση της άδειας (με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου), εισηγούμαστε να εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο, να εκδώσει
την άδεια με Διαπιστωτική Πράξη. Κρίνουμε απαραίτητη την έκδοση ατομικής Διαπιστωτικής Πράξης
Δημάρχου (σε εφαρμογή του στοιχείου ζ΄της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο
«Ο Δήμαρχος εκδίδει άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου»),
η οποία θα περιλαμβάνει ουσιαστικά τα στοιχεία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς αυτή θα
αποτελεί την άδεια του.»
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την χορήγηση άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη
Το με αριθμ.7556/31-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης με
όλες τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται.
Τις αριθμ.48/2015 και 284/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Την αριθμ.πρωτ.: 400815/2387/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πέλλας
Την εμπρόθεσμη αίτηση του κ. Νούσκα Πέτρου του Δημητρίου
Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010
και κατόπιν διαλογικής συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
της με αριθμ. 04/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για την πώληση ειδών
λαϊκής τέχνης, στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Όρμας (διαστάσεις θέσεως 3,00μ χ 1,00μ), στον κ.
Νούσκα Πέτρο του Δημητρίου, ο οποίος οφείλει μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της
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απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταθέσει τα επιπλέον δικαιολογητικά της Β’ Φάσης για
την οριστική χορήγηση της άδειας.
Β) Μετά την υποβολή των επιπλέον δικαιολογητικών και την οριστική χορήγηση της άδειας
(με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο, να εκδώσει την άδεια με
Διαπιστωτική Πράξη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 66/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 18-4-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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