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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 11ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 19ης
Ιουλίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 60

Περίληψη
΄΄ Ανανέωση της αρ.767/2009 άδειας επαγγελματία
πωλητή Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.26646/15-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Ξάνθης)
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, 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 έξι (6)
μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Καρά Αχμέτ
3.Ηλιάδης Θωμάς
3.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4.Λύρατζης Πασχάλης
4.Μούρκας Χρήστος
5.Μυλωνάς Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
6.Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη νόμιμα καλεσμένη χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο κα
Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.23527/24-6-2016 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών
δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου
ΣΧΕΤ: 1.Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4264/14, το άρθρο 14 του Ν. 4264/14 και το άρθρο 39 παρ. 2
του Ν. 4264/14 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 4328/15 ΦΕΚ-51 Α/14-515.
2.Η υπ'αριθμ. 22509/29-02-2016(ΦΕΚ 573/03-03-2016 τεύχος β’ )απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
3.Η αριθ.313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
4.Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων)
5.Η αριθ. πρωτ. 23413/23-06-2016 αίτηση της Μαρκοπούλου Δέσποινας του Ηλία
Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/14
ορίζονται τα εξής:
[Αρχή Τροποποίησης]«2. 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.
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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.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5
ΤΟΥ Ν. 4328/15, ΦΕΚ-51 Α/14-5-15 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 85 ΤΟΥ Ν. 4307/14, ΦΕΚ246 Α/15-11-14 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-11-2014) [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την υπ'αριθμ. 22509/29-02-2016(ΦΕΚ 573/03-03-2016 τεύχος β’ ) Απόφαση
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ορίζεται ότι : Η διαδικασία αξιολόγησης και
ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών
πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του ν. 4264/2014 (Α΄
118) και λήγει όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 106349/15 (ΦΕΚ 2293 Β/22-10-15) Υπουργική
Απόφαση παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.
Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι για τις λοιπές περιοχές της χώρας,
το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την
κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στον οικείο Δήμο.
Η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου μας σύμφωνα με
την αριθ. 313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4264/14:
«…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..»
Επίσης σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.) «Ενημερότητα οφειλών»:
«…Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η
μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία…»
Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (2) υπ'αριθμ. 22509/29-02-2016(ΦΕΚ 573/03-03-2016
τεύχος β’ ) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως καταληκτική ημερομηνία
για την κατάθεση των αιτήσεων και δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών
πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με των ανωτέρω τροποποίηση ορίσθηκε η 30-06-2016.
Στην υπηρεσία μας κατατέθηκε μία (1) αίτηση
με πλήρη δικαιολογητικά από την
Μαρκοπούλου Δέσποινα του Ηλία, επαγγελματία πωλήτρια λαϊκής αγοράς , κάτοικο Δήμου Ξάνθης
στην οδό Αρχ. Χριστοδούλου 14 και πληροί τις προϋποθέσεις για την ανανέωση της αριθ. 767/2009
άδειάς της σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι στη διάθεση των μελών της Επιτροπής.
Παρακαλώ να προβείτε στη λήψη απόφασης για την ανανέωση της αριθ. 767/2009 άδειας
της Μαρκοπούλου Δέσποινας του Ηλία, επαγγελματία πωλήτριας λαϊκής αγοράς, κατοίκου Δήμου
Ξάνθης, στην οδό Αρχ. Χριστοδούλου 14. ΄΄

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της:
1.Την αριθ.πρωτ.23527/24-6-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
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2.Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4264/14, το άρθρο 14 του Ν. 4264/14 και το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν.
4264/14 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 4328/15 ΦΕΚ-51 Α/14-5-15.
3.Την αρ.22509/29-02-2016(ΦΕΚ 573/03-03-2016 τεύχος β’ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού
4.Την αριθ.313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
5.Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων)
6.Την αριθ.πρωτ.23413/23-06-2016 αίτηση της Μαρκοπούλου Δέσποινας του Ηλία
.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανανέωση της αριθ. 767/2009 επαγγελματικής άδειας λαϊκής αγοράς
Μαρκοπούλου Δέσποινας του Ηλία, κατοίκου Δήμου Ξάνθης, στην οδό Αρχ. Χριστοδούλου 14 διότι
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του Ν. 4264/14 και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4328/2015.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-8-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

