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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 5ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
29ης Μαΐου 2013.
Αριθ. Απόφασης 42

Περίληψη
΄΄Λήψη απόφασης για τη χορήγηση της
παραγωγικής άδειας του Σαμπρι Ρεφήκ
Ογλού με αρ.426/2006 στην κόρη του Αλέφ
Ρεφήκ Ογλού΄΄.
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 29 Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.24176/24-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, 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:
Απόντες
Παρόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος) 5. Φανουράκης Εμμανουήλ
1. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ηλιάδης Θωμάς
6. Φωτιάδης Νικόλαος
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Κυριακίδης Αλέξανδρος
8. Ηλιάδης Θωμάς
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
ο

Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την αριθ. πρωτ.24034/23-5-2013 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων, η οποία έχει ως
εξής:
΄΄Συντάκτρια : Κοκκίνου Περίτα
ΣΧΕΤ.: 1. Η από 2.5.2013 αίτηση της Αλέφ Ρεφήκ Ογλού του Σαμπρί, με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά της, για αποδοχή χορήγησης της αριθ.426/2006 άδειας παραγωγού
2. Η από 2-5-2013 αίτηση του Σαμπρί Ρεφήκ Ογλού του ρεφήκ με τα δικαιολογητικά της,
για παραίτηση από την αριθ.426/2006 παραγωγική άδεια.
3. Οι διατάξεις του αρθρου 7 παρ. 7 του ν.2323/95 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις
4. Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Π.Δ.51//2006 (ΦΕΚ Α 53/13-3-2006) : Όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
5. Ο Ν.3852/2010 ΄΄Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
6. Η αριθ.139/27-4-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί
΄΄Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση
και κατάργηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς΄΄.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 285 του ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ενημερότητα οφειλών
Α. Αρμόδια όργανα χορήγησης παραγωγικών αδειών
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.7 του Ν.2323/95 Όσοι παράγουν πρωτογενή προϊόντα γης
μπορούν να τα διαθέτουν στις Λ.Α., εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού. Η άδεια παραγωγού
ισχύει για τις Λ.Α, όλης της χώρας και χορηγείται με απόφαση του οικείου νομαρχιακού
συμβουλίου, όταν ο παραγωγός κατοικεί ή διαμένει μονίμως στα διοικητικά όρια των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (δεν ισχύει για Ν.Α. Αθηνών, Πειραιώς & Θεσσαλονίκης). Η άδεια
παραγωγού ισχύει για έξι (6) μήνες και μπορεί να ανανεώνεται, μία η περισσότερες φορές για ίσο
χρόνο, κάθε φορά.
Με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ.32 του Ν.3852/2010 η έκδοση των
αποφάσεων χορήγησης των παραγωγικών αδειών προστέθηκε στις αρμοδιότητες του
Δήμου.
Β. Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά πρόσωπα
Σε περίπτωση παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο του κατόχου παραγωγικής άδειας, η
εκδούσα αρχή χορηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο κατά σειρά προτεραιότητας στο σύζυγο,
στα τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και τις ίδιες θέσεις του
προηγούμενου κατόχου εφόσον αυτές επιλέγονται με την αίτηση του. (παρ. 1 άρθρο 4 Π.Δ.
51/2006 (ΦΕΚ 53/13.03.2006 τεύχος Α)
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Γ.

Δικαιούχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που έχουν την ελληνική
ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους -μέλους της ΕΕ, οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι
ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ ή την περιοχή του Πόντου, οι Έλληνες
τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της
χώρας και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα
τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 150/2006
(ΦΕΚ 160 Α’) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος,
καθώς και οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες
παραγωγών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ 12 Α’) για
τα μέλη τους. Οι ανωτέρω, μετά την απόκτηση της άδειας, θεωρούνται επαγγελματίες ή
παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών. (παρ.1 άρθρου 1 Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/13.03.2006 τεύχος
Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 116/20.08.2008 (ΦΕΚ 179/28.08.2008 τεύχος
Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/2009 τεύχος Α’)
και με την παρ.1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’)
Οι δικαιούχοι των αδειών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος. (παρ.2 άρθρου 1
Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/13.03.2006 τεύχος Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.
116/20.08.2008 (ΦΕΚ 179/28.08.2008 τεύχος Α΄)
Δ. 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.
Σας διαβιβάζουμε τις αριθ.πρωτ.20262 και 20338/2.5.2013 αιτήσεις της Αλέφ Ρεφήκ
Ογλού του Σαμπρί (κόρη) και του Σαμπρί Ρεφήκ Ογλού του Ρεφήκ (πατέρας). Ο πατέρας
παραιτείται από την αριθ.426/2006 παραγωγική άδεια και η κόρη αιτείται να της χορηγηθεί η ίδια
άδεια, στις ίδιες λαϊκές και στις ίδιες θέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις των παραπάνω αιτημάτων, παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση της αριθ.426/2006 παραγωγικής άδειας του
Σαμπρί Ρεφήκ Ογλού του Ρεφήκ στην κόρη του Αλέφ Ρεφήκ Ογλού του Σαμπρί.’’
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.139/27-4-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του
Δ.Σ. για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών
πωλητών λαϊκών Αγορών, και 2) την εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει τη χορήγηση της αριθ.426/2006 άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
του Σαμπρί Ρεφήκ Ογλού του Ρεφήκ στην κόρη του Αλέφ Ρεφήκ Ογλού.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-5-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

