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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 18ης
Αυγούστου 2016.
Αριθ. Απόφασης 66

Περίληψη
΄΄ Πρόσληψη υπαλλήλου από επαγγελματία πωλητή
λαϊκών αγορών ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.30298/12-8-2016 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 οκτώ
(8) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1.Λύρατζης Πασχάλης
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Μούρκας Χρήστος
3.Γουναρίδης Στυλιανός
3.Χασάν Ογλού Φερτούν
4.Ιγιαννίδης Στέφανος (αναπληρωματικό μέλος)
5.Καρά Αχμέτ
6.Ηλιάδης Θωμάς
7.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
8.Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος)
Οι κοι Π.Λύρατζης, Χ.Μούρκας και Χασάν Ογλού Φερτούν ενημέρωσαν ότι δεν δύνανται να
παραβρεθούν στη συνεδρίαση. Κλήθηκαν οι αναπληρωματικοί, οι οποίοι προσήλθαν όπως
αναφέρονται παραπάνω.
Οι κοι Μπένης Δημήτριος και Χασάν ογλού Ορχάν προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου οι:
1.Κρασούλης Ηλίας υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
2.Λάμπρου Ιωάννης, νομικός σύμβουλος του Δήμου Ξάνθης
3.Σωτηριάδου τριανταφυλλιά, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Ξάνθης
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος 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.28323/26-7-2016 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών
δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου (Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων)
ΣΧΕΤ: 1.Η αριθ.313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2.Οι
διατάξεις
του
άρθρου
16
του
Ν.
4264/14
(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.».
3.Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).
4.Η αριθ. πρωτ. 26760/15-07-2016 αίτηση της Αϊντινίδου Μαρίας του Σαρδιων με τα συνημμένα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5.Η υπ’αριθ. 622/2006 Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4264/14 ορίζονται τα εξής:

«…Τα φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών μπορούν να προσλαμβάνουν
υπαλλήλους, εφόσον προηγουμένως προσκομισθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά
περίπτωση αρμόδιους φορείς που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια:
α) Αίτηση του επαγγελματία στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ιδίου
και του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, καθώς και ο αριθμός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του τελευταίου.
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β) Σύμβαση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων και σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου, η τυχόν ανανέωσή της.
γ) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου στον Ο.Α.Ε.Δ..
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή
επαγγελματική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου
βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελματική ή παραγωγική
για τις λαϊκές αγορές ή τις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας της χώρας ή για υπαίθριο
εμπόριο.
ε) Προκειμένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια διαμονής και εργασίας που
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η τυχόν ανανέωσή της.
2.Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου εγκρίνεται με απόφαση του οργάνου που χορήγησε την
άδεια, μετά από αίτηση του επαγγελματία πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του και καταχωρούνται
στην άδεια επαγγελματία πωλητή μετά από έλεγχο ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων.
3.Η απόφαση πρόσληψης και κάθε άλλης μεταβολής της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου
κοινοποιείται από το αρμόδιο όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκατάστημα του ασφαλιστικού
φορέα του τόπου κατοικίας του επαγγελματία πωλητή.
4.Καθιερώνεται πλαστικοποιημένη κάρτα κίτρινου χρώματος για τον υπάλληλο, την οποία
φέρει σε εμφανές σημείο της ενδυμασίας του, όταν είναι στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς
και στην οποία επι- κολλάται πρόσφατη φωτογραφία του υπαλλήλου και αναγράφονται το
ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία πρόσληψης και τα στοιχεία του εργοδότη- επαγγελματία πωλητή
λαϊκής αγοράς…».
Η αιτούσα, Αϊντινίδου Μαρία του Σαρδίωνα , κάτοχος της υπ’αριθ. 622/2006 Άδειας
Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών, κατέθεσε στην υπηρεσία μας την υπ’αριθ. πρωτ. 26760/1507-2016 αίτηση με την οποία αιτείται την έγκρισή σας για την πρόσληψη του Γκβασαλιά Αλέξανδρου
του Γεωργίου, ως υπαλλήλου, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως εξής:
1.Την υπ’αριθ. ΣΠ 460698/13-07-2016 Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης η οποία
καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στην υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
2.Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης που καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στην υπηρεσία του
Ο.Α.Ε.Δ. με αριθ. πρωτ. ΑΠ 1156350/13-07-2016.
3.Την από 15-07-2016 υπεύθυνη δήλωση του Γκβασαλιά Αλέξανδρου του Γεωργίου
Η ανωτέρω αρμοδιότητα έγκρισης έχει μεταβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
δήμου μας σύμφωνα με την αριθ. 313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε, να εγκρίνετε την πρόσληψη του Γκβασαλιά Αλέξανδρου του Γεωργίου, κατοίκου
Δήμου Ξάνθης, με Α.Δ.Τ. ΧΧ ΧΧΧΧΧΧ, Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και Α.Μ.Κ.Α. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ως
υπαλλήλου από την Αϊντινίδου Μαρία του Σαρδίωνα, κάτοικο Δήμου Ξάνθης, με Α.Δ.Τ. ΧΧ ΧΧΧΧΧΧ
και Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, κάτοχο της υπ’αριθ. 622/2006 Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών
Αγορών και θέση που κατέχει στη Λαϊκή Αγορά Δήμου Ξάνθης με αριθ. 44Υ, καθώς τα
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας είναι πλήρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 του Ν. 4264/14, η αριθ. 622/2006 άδεια πωλητή είναι σε ισχύ και δεν υπάρχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές από την αιτούσα.΄΄

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.28323/26-7-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
2.Την αριθ.313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3.Τις
διατάξεις
του
άρθρου
16
του
Ν.
4264/14
(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.».
4.Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).
5.Την από 15-7-2016 αίτηση της Αϊντινίδου Μαρίας του Σαρδιων με τα συνημμένα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθ.26760/15-07-2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη του Γκβασαλιά Αλέξανδρου του Γεωργίου, κατοίκου Δήμου Ξάνθης, με
Α.Δ.Τ. ΧΧ ΧΧΧΧΧΧ, Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και Α.Μ.Κ.Α. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ως υπαλλήλου από την
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Αϊντινίδου Μαρία του Σαρδίωνα, κάτοικο Δήμου Ξάνθης, με Α.Δ.Τ. ΧΧ ΧΧΧΧΧΧ και Α.Φ.Μ.
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, κάτοχο της υπ’αριθ. 622/2006 Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών και θέση
που κατέχει στη Λαϊκή Αγορά Δήμου Ξάνθης με αριθ. 44Υ, καθώς τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
στην υπηρεσία μας είναι πλήρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4264/14, η αριθ.
622/2006 άδεια πωλητή είναι σε ισχύ και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από την αιτούσα.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2016.
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 19-8-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

