ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.12/22-9-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 269

Περίληψη
Μεταβίβαση της αριθμ.324/2006 άδειας επαγγελματία
πωλητή λαϊκών αγορών

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.49552/18-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη
Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες
σαράντα (40) δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
22) Μπένης Δημήτριος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μποζ Ραμαδάν
4) Γκιρτζίκη Αλεξία
25) Ξυνίδης Αθανάσιος
5) Γουναρίδης Στυλιανός
26) Παπαδόπουλος Κυριάκος
6) Δημούδη Χρυσούλα
27) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29) Πούλιος Χρίστος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
30) Σδρέβανος Μαρίνος
10) Καλογερής Κρίτων
31) Ταρενίδης Παναγιώτης
11) Καμαρίδης Ιπποκράτης
32) Τοπ Ισμέτ
12) Καρά Αχμέτ
33) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
34) Τσεγγελίδης Ιωάννης
14) Κίρατζη Ερκάν
35) Τσέπελης Εμμανουήλ
15) Κολλάρος Γεώργιος
36) Τσιακίρογλου Σωτήριος
16) Κυριακίδης Αλέξανδρος
37) Χασάν Ογλού Ορχάν
17) Λομβαρδέας Μιχαήλ
38) Χασάν Ογλού Φερτούν
18) Λύρατζης Πασχάλης
39) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
19) Μιχαλοπούλου Αλίκη
40) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
20) Μούρκας Χρήστος
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
(o οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο πρόεδρος τα
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπουδούρ Χουσεϊν και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων
Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξυνίδης Αθανάσιος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση
μετά τη ψήφιση του 47ου θέματος, Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε οριστικά μετά τη ψήφιση του 49ου
θέματος και Πούλιος Χρίστος αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 51ου θέματος οριστικά από την συνεδρίαση
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
εισηγούμενος το 54ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.49231/159-2014 του τμήματος αδειοδοτήσεων η οποία έχει ως εξής:
«Α.
Η Δεμερτζή Βασιλεία του Κωνσταντίνου υπέβαλε στην υπηρεσία μας την από 29-07-2014 αίτηση με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την οποία αιτείται να μεταβιβαστεί η αριθ.324/2006 άδεια επαγγελματία
πωλητή Λαϊκών Αγορών που κατείχε ο πατέρας της Δεμερτζής Κωνσταντίνος του Βασιλείου, ο οποίος
απεβίωσε στις 22/04/2014, στην ιδία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω (2) σχετικού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 & 2 του άρθρου15 του Ν.4264/2014 ισχύουν τα εξής :
«1. Οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες. Κατ'
εξαίρεση, με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή με απόφαση του οικείου δήμου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας,
επιτρέπεται άπαξ μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή σε ένα εκ των
συνοικούντων και προστατευόμενων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του παρόντος:
α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και
β) σε περίπτωση μόνιμης εφ’ όρου ζωής αναπηρίας του κατόχου της άδειας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον
με την προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την επικαλούμενη στην αίτηση ιδιότητα.
2.α) Η μεταβίβαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων εντός αποκλειστικής προθεσμίας
έξι (6) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας η ισχύς
της άδειας παύει αυτοδικαίως.
Χρονική αφετηρία για τη γέννηση του δικαιώματος, για μεν μεταβιβάσεις λόγω θανάτου νοείται η
ημερομηνία θανάτου, για τις δε περιπτώσεις αναπηρίας η ημερομηνία πιστοποίησής της.
β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά
προτεραιότητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια Αρχή.»
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 285 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων 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.
Από στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας η κα Δεμερτζή Βασιλεία δεν έχει οφειλές στον
Δήμο Ξάνθης.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη :
α) ότι η ενδιαφερόμενη προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις
β) και ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος για τη μεταβίβαση της άδειας
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για την έγκριση μεταβίβασης της αριθ.324/2006
επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του θανόντα Δεμερτζή Κωνσταντίνου του Βασιλείου στην
κόρη του Δεμερτζή Βασιλεία του Κων/νου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4264/14».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και 1) την από 29-07-2014 αίτηση της ενδιαφερομένης, 2) τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Ν.4264/14, 3) Το
άρθρο 285 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-6-2006) Κώδικας Δήμων και

Κοινοτήτων – Ενημερότητα οφειλών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Μεταβιβάζει τη με αριθμό 324/2006 επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του θανόντα Δεμερτζή
Κωνσταντίνου του Βασιλείου στην κόρη του Δεμερτζή Βασιλεία του Κων/νου, διότι σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας, η ενδιαφερόμενη προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληροί τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος για τη μεταβίβαση της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15
του Ν.4264/14
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 6-10-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

