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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΤΚΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14ο πρακτικό της έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ξάνθης, της 27ης Οκτωβρίου 2016.

Αριθ. Απόφασης 85

Περίληψη
΄΄ Αμοιβαία αλλαγή θέσεων στη
Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης ΄΄

Λαϊκή

Αγορά

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.41286/26-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
(Αντιδημάρχου Ξάνθης) Λομβαρδέα Οδ. Μιχαήλ, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα και να
παρθεί η σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α' 87). Λόγω ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα για την εύρυθμη
λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε στα μέλη με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης των αιτημάτων.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε
(5) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ (πρόεδρος)
1.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Ηλιάδης Θωμάς
2.Γουναρίδης Στυλιανός
3.Λύρατζης Πασχάλης
3.Καρά Αχμέτ
4.Χασάν Ογλού Φερτούν
4.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5.Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος)
5.Μούρκας Χρήστος
Οι κοι Δημήτρης Μπένης, Στυλιανός Γουναρίδης, Καρά Αχμέτ, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και
Χρήστος Μούρκας ενημέρωσαν ότι δεν δύνανται να παραβρεθούν στη συνεδρίαση. Κλήθηκαν οι
αναπληρωματικοί, οι οποίοι προσήλθαν όπως αναφέρονται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της έκτακτης κατεπείγουσας
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα, έθεσε υπόψη
της επιτροπής την αριθ.πρωτ.40140/18-10-2016 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών
δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα (Υπάλληλος Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
Δραστηριοτήτων)
ΣΧΕΤ.
1.Η από 13-10-2016 αίτηση της Τσάκαλου Βασιλικής του Αλεξίου.
2.Η υπ’ αριθ. 267/2006 Άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
3.Η από 13-10-2016 αίτηση της Παρταλτζή Ελένης του Νικολάου.
4.Η υπ’ αριθ. 365/2006 Άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
5.Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.4264/14.
6.Η υπ’ αριθ. 313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
Η Τσάκαλου Βασιλική του Αλεξίου, κάτοικος Δήμου Τοπείρου, στο Δέκαρχο, με την ανωτέρω
αίτησή της και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά αιτείται την αμοιβαία αλλαγή θέσης στην
Λαϊκή Αγορά Ξάνθης από το νούμερο 206 στο 158 που κατέχει η Παρταλτζή Ελένη του Νικολάου.
Η Παρταλτζή Ελένη του Νικολάου, κάτοικος Δήμου Τοπείρου, στο Δέκαρχο, με την ανωτέρω
αίτησή της και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά αιτείται την αμοιβαία αλλαγή θέσης στην
Λαϊκή Αγορά Ξάνθης από το νούμερο 158 στο 206 που κατέχει η Τσάκαλου Βασιλική του Αλεξίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.4264/14
«Αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς μεταξύ παραγωγών πωλητών ή μεταξύ επαγγελματιών πωλητών
επιτρέπεται πάντοτε με δήλωση των πωλητών στο φορέα που χορήγησε την άδεια. Σε περίπτωση
αμοιβαίας αλλαγής θέσεων, οι κάτοχοι των αδειών οφείλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους
για τα επόμενα τρία χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση η αμοιβαία αλλαγή θέσεων ανακαλείται».
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Με την ανωτέρω σχετική αριθ. 313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης
μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα για την χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση επαγγελματικών και
παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών Ξάνθης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου
Ξάνθης.
Οι ανωτέρω αιτούσες έχουν ρυθμίσει όλες τις οφειλές τους προς τον Δήμο Ξάνθης, όσον αφορά
το τέλος Λαϊκής Αγοράς.
Παρακαλούμε, να εισηγηθείτε στην επιτροπή τη λήψη απόφασης για την αμοιβαία αλλαγή
θέσεων στην Λαϊκή Αγορά Ξάνθης της Τσάκαλου Βασιλικής του Αλεξίου από τη θέση 206 στη θέση
158 και της Παρταλτζή Ελένης του Νικολάου από τη θέση 158 στη θέση 206, κατόπιν αιτήματός τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4264/14.΄΄
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι η μία
ενδιαφερόμενη κατέθεσε αίτηση με την οποία ζήτησε της άμεση αμοιβαία αλλαγή των θέσεων για
ειδικούς οικογενειακούς λόγους.
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.40140/18-10-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
2.Την από 13-10-2016 αίτηση της Τσάκαλου Βασιλικής του Αλεξίου.
3.Την αριθ. 267/2006 Άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
4.Την από 13-10-2016 αίτηση της Παρταλτζή Ελένης του Νικολάου.
5.Την αριθ. 365/2006 Άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
6.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.4264/14.
7.Την αριθ. 313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
8.Την από 25-10-2016 αίτηση της Παρταλτζη Ελένης με την οποία αιτείται την άμεση αλλαγή της θέσης
για οικογενειακούς λόγους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αμοιβαία αλλαγή θέσεων στην Λαϊκή Αγορά Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης της
Τσάκαλου Βασιλικής του Αλεξίου από τη θέση 206 στη θέση 158 και της Παρταλτζή Ελένης του
Νικολάου από τη θέση 158 στη θέση 206, κατόπιν αιτήματός τους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4264/14.
Οι κάτοχοι των αδειών οφείλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους για τα επόμενα τρία
χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση η αμοιβαία αλλαγή θέσεων ανακαλείται.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 27-10-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

