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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 28ης Φεβρουαρίου 2017.

Αριθ. Απόφασης 5

Περίληψη
΄΄ Χορήγηση δέκα (10) επαγγελματικών
πωλητών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ξάνθης ΄΄

αδειών

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.8105/22-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδημάρχου
Ξάνθης) Λομβαρδέα Οδ. 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 έξι (6)
μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ (πρόεδρος)
1.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
3.Ηλιάδης Θωμάς
3.Λύρατζης Πασχάλης
4.Καρά Αχμέτ
4.Μούρκας Χρήστος
5.Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος)
6.Χασάν Ογλού Φερτούν
Οι κοι Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, Λύρατζης Πασχάλης και Μούρκας Χρήστος ενημέρωσαν ότι
δεν δύνανται να παραβρεθούν. Κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη και παραβρέθηκαν όπως
αναφέρεται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
Δήμου Ξάνθης
2.Ξανθόπουλος Γεώργιος, νομικός σύμβουλος του Δήμου
3.Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κος Αρβανιτίδης Γεώργιος
4.Ο κος Σιγλίδης Αριστείδης, μηχανικός, για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
5.Ο κος Εφραιμίδης Ερρίκος δικηγόρος της επιχείρησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Λομβαρδέας Μιχαήλ 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.8021/22-2-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων, η
οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου
ΣΧΕΤ: 1.Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')
2.Οι διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.4314/14 (ΦΕΚ 265/23.12.2014 τεύχος Α’)
3.Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
4.Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 38242/06.10.2014
5.Το από 21-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων περί μη
οφειλής των δικαιούχων
6.Η υπ’ αριθ. 313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης
7.Η υπ’ αριθ. 82/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης
8.Οι διατάξεις της αριθ. Α2-639/14 (ΦΕΚ 1806 Β/02-07-2014) Απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και
επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων - κριτήρια κατ’
εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014»
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9.Ο κανονισμός της Λαϊκής Αγοράς Ξάνθης όπως ψηφίστηκε με την αριθ.156/29-5-2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
10.Η υπ’ αριθ. πρωτ. 45914/30-11-216 Προκήρυξη χορήγησης επαγγελματικών αδειών του,
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 768/10-11-2016 Απόφαση
Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
11.Το από 01-02-2017 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης που διενήργησε η τριμελής
επιτροπή
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 93 του Ν.4314/14 (ΦΕΚ 265/23.12.2014 τεύχος Α’):
«1.Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, μετά
από σχετική προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και
από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας και εγκρίνεται με απόφαση του αντίστοιχου
Περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία δικαιούχων, πλην των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την
εφαρμογή του παρόντος και συγκροτείται τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια κλήρωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, με
Πρόεδρο δικαστικό και μέλη από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και του οικείου δήμου. Για την επιλογή του Προέδρου,
εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 5.
2.Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού
επαγγέλματος, και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με
νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Ελληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης της χώρας,
ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
3.Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία της κλήρωσης της παραγράφου 1, στην οποία μετέχουν όσοι έχουν
υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν
προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο
αριθμός των αιτήσεων από ανέργους είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες
χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
4. Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του, καθώς και ο επαγγελματίας
πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της
άδειάς του, διαγράφεται οριστικά, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής ή Κεντρικής
Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή των οικείων δημοτικών συμβουλίων, για τις λαϊκές
αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούται νέα άδεια.
5.Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα έχουν δικαίωμα να μην εισπράττουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των κατόχων
επαγγελματικής άδειας πωλητών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν οι κάτοχοι αυτοί δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα,
στις λαϊκές αγορές αυτοπροσώπως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών και βεβαιώνεται τούτο με εκθέσεις των
αρμόδιων υπαλλήλων.
6.Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το
σκοπό αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:
α) Φορολογική ενημερότητα.
β) Ασφαλιστική ενημερότητα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να
το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την
ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.
7.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,
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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,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.
8.Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,
β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης,
ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών
(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών,
πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού
υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α' 164), ως ισχύει, και
των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του,
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής
φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
9.Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα
ως εξής:
α) κατηγορίες α', β' και ι'
β) κατηγορίες ε' και στ'και
γ) κατηγορίες ζ', η' και θ'.
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται από τις κατηγορίες στ', ζ', η', θ' και ι' στις κατηγορίες α', β', γ', δ' και ε', καθώς και μεταξύ των
κατηγοριών α', β', γ', δ' και ε'.
10.Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,11 μ. και πλάτους 0,08 μ., χρώμα γαλάζιο και φέρει τα εξής
στοιχεία:
α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του.
γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση.
δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχου.
στ) Τη λαϊκή αγορά και τη συγκεκριμένη θέση εντός αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδειας ανά ημέρα,
καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια.
η) Τις κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων.»
Στο έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 38242/06.10.2014 επισημαίνονται τα εξής:
«Βάσει του αρ. 285 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από δήμους είναι η
μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής του ενδιαφερομένου προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας ή της ύπαρξης
σχετικού διακανονισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας, αν και δεν προβλέπεται ρητά από το αρ. 10 του ν. 4264/2014 ή την Α2704/2014 εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, απορρέουσα από τη γενικότερη διάταξη, που
αναφέρεται στη λειτουργία των δήμων».
Η Επιτροπή σας εξέδωσε την υπ’αριθ. 82/2016 Απόφαση ,η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
768/10-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και εκδόθηκε εν συνεχεία η υπ’ αριθ. πρωτ.
45914/30-11-2016 Προκήρυξη με την οποία κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας στη Λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης.
Συλλέχθηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων και η τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθ. 768/10-11-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. κατά την παρ.1 του άρθρου 14 του
Ν.4264/14, προέβη στη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης με την οποία αναδείχθηκαν οι δικαιούχοι
ανά κατηγορία και συντάχθηκε το από 01-02-2017 πρακτικό.
Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στον
οικείο Δήμο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα παρακαλούμε να προβείτε στη λήψη απόφασης ως εξής:
Α. Να εγκρίνετε τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών στους παρακάτω δικαιούχους ως εξής:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Φ.Μ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
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1

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
119470420
Ζ&Η
2
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
119470455
Ζ&Η
3
ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ
ΕΡΤΑΛ
ΦΕΪΜ
152584653
Ζ&Η
4
ΚΑΡΣΛΙΔΟΥ
ΝΑΤΕΛΑ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
065966942
Ζ, Η & Θ
5
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
160234616
Ζ
6
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
164474781
Ζ
7
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
119458903
Ζ, Η & Θ
8
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
156007957
Ζ
9
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
103565228
Ζ, Η & Θ
10 ΜΠΟΖ
ΡΙΤΒΑΝ
ΣΕΡΗΦ
054294261
Ζ, Η & Θ
Β. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται μια φορά μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη
σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των
λοιπών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών
αγορών, που αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, στις εξής
περιπτώσεις:
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 βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές
Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Επίσης, επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση στα τέκνα ή στον/στη σύζυγο ή στα αδέλφια ή σε
υπάλληλο του αδειούχου πωλητή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον
αδειούχο πωλητή.
Γ. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη.
Δ. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να
την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.
Ε. Η κατανομή των θέσεων των πωλητών θα γίνει με τη διαδικασία της απόφασης Υπ. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’).
ΣΤ. Για τη χορήγηση των αδειών στους ανωτέρω δικαιούχους θα προηγηθεί η προσκόμιση των
παρακάτω καθώς εκκρεμεί:
α) βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.
β) βεβαίωσης άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. ΄΄.

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.8021/22-2-2017 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος
2.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')
3.Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.4314/14 (ΦΕΚ 265/23.12.2014 τεύχος Α’)
4.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
5.Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 38242/06.10.2014
6.Το από 21-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων περί μη οφειλής των
δικαιούχων
7.Την αριθ. 313/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης
8.Την αριθ. 82/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης
9.Τις διατάξεις της αριθ. Α2-639/14 (ΦΕΚ 1806 Β/02-07-2014) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών
λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων - κριτήρια κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 του Ν. 4264/2014»
10.Τον κανονισμό της Λαϊκής Αγοράς Ξάνθης όπως ψηφίστηκε με την αριθ.156/29-5-2013 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
11.Την αριθ.πρωτ.45914/30-11-216 Προκήρυξη χορήγησης επαγγελματικών αδειών του, η οποία
εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.768/10-11-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης
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12.Το από 01-02-2017 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης που διενήργησε η τριμελής επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών στους παρακάτω δικαιούχους ως εξής:
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΩΝ
1
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
119470420
Ζ&Η
2
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
119470455
Ζ&Η
3
ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΤΑΛ
ΦΕΪΜ
152584653
Ζ&Η
4
ΚΑΡΣΛΙΔΟΥ
ΝΑΤΕΛΑ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 065966942
Ζ, Η & Θ
5
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
160234616
Ζ
6
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
164474781
Ζ
7
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
119458903
Ζ, Η & Θ
8
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
156007957
Ζ
9
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
103565228
Ζ, Η & Θ
10 ΜΠΟΖ
ΡΙΤΒΑΝ
ΣΕΡΗΦ
054294261
Ζ, Η & Θ
Β. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται μια φορά μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο
ή σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, που
αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, στις εξής περιπτώσεις:
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 βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές
των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Επίσης, επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση στα τέκνα ή στον/στη σύζυγο ή στα αδέλφια ή σε
υπάλληλο του αδειούχου πωλητή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον
αδειούχο πωλητή.
Γ. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη.
Δ. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να
την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.
Ε. Η κατανομή των θέσεων των πωλητών θα γίνει με τη διαδικασία της απόφασης Υπ. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’).
ΣΤ. Για τη χορήγηση των αδειών στους ανωτέρω δικαιούχους θα προηγηθεί η προσκόμιση των
παρακάτω καθώς εκκρεμεί:
α) βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.
β) βεβαίωσης άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2017.
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 3-3-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

