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Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 04/2016 Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου του Ν.

ΜΠΑΛΤΖΗ.

Έχοντας υπόψη :

 Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 A΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», Αρμόδια αρχή
έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματικών αδειών πωλητών είναι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του
αδειούχου.

 Την παρ. 4 της υπ΄αριθ. 1/2018 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία
« Επαγγελματία πωλητής που προβεί σε παύση δραστηριότητας ανεξαρτήτως λόγου, δεν δικαιούται νέα άδεια.

 Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 6, εδάφιο 32, του Ν.3852/2010 με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με τις οποίες μεταβιβάζεται στις
αρμοδιότητες των Δήμων ‘η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του
τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της
χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από
την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο,
ανά περιφερειακή ενότητα.

Την από 20-06-2018 αίτησή Ακύρωσης της Επαγγελματικής Άδειας Πωλητής Λαϊκών Αγορών Υπαίθριου

Πλανόδιου Εμπορίου του Ν. ΜΠΑΛΤΖΗ κάτοικος Μακροχωρίου Ημαθίας, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση
β) Φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας.
γ) Φωτοαντίγραφο Δελτίο Ταυτότητας.
δ) Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ Βέροιας.

και η ενδιαφερόμενη αιτείται την Ακύρωση της υπ΄αριθ. 04/2016 Επαγγελματικής της άδεια πωλητή λαϊκών
αγορών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την Ακύρωση της
υπ’ αρίθμ. 04/2016 Επαγγελματικής Άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου στον ανωτέρω ενδιαφερόμενο.

Στην ανώτερο απόφαση θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο αιτών δεν δικαιούται νέας άδειας υπαίθριου
εμπορίου.
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