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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 14ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 9ης
Οκτωβρίου 2017
Αριθ. απόφασης 85
Περίληψη
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Ξάνθης
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθ.πρωτ.42447/2-10-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Γκιρτζίκη Αλεξίας, 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 εννέα (9) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
2. Γουναρίδης Στυλιανός
3 Ιγιαννίδης Στέφανος
4. Κυριακίδης Αλέξανδρος
5. Κίρατζη Ερκάν
6. Λομβαρδέας Μιχαήλ
7. Φανουράκης Εμμανούηλ
8. Χαριτωνίδου Ειρήνη
9. Χασάν Ολγού Ορχάν
Γίνεται μνεία ότι στη θέση του τακτικού μέλους κ. Σδρέβανου Μαρίνου κλήθηκε και παρουσιάστηκε ο κ.
Κίρατζη Ερκάν.
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.39339/13-9-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του
Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Λήψη απόφασης περί αμοιβαίας αλλαγής θέσεων στην Λαϊκή Αγορά Ξάνθης.»
ΣΧΕΤ. 1.Η από 05-09-2017 αίτηση της Θεοδωρίδου Δήμητρας του Λεωνίδα. 2. Η υπ’ αριθ. 4/2017 Άδεια
Πωλητή Λαϊκών Αγορών. 3. Η από 02-09-2017 εξουσιοδότηση του Δερμεντζή Παναγιώτη του
Πολυχρόνη. 4. Η υπ’ αριθ. 615/2006 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 Θεοδωρίδου Δήμητρα του Λεωνίδα, κάτοικος Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης, επί της οδού Εθνικής
Αντίστασης 14, με την ανωτέρω αίτησή της και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αιτείται
την αμοιβαία αλλαγή θέσης στην Λαϊκή Αγορά Ξάνθης από τη θέση 11Υ στη θέση 246 που κατέχει ο
Δερμεντζής Παναγιώτης του Πολυχρόνη.
Ο Δερμεντζής Παναγιώτης του Πολυχρόνη, κάτοικος Ευλάλου Ξάνθης, με την ανωτέρω εξουσιοδότηση
του και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αιτείται την αμοιβαία αλλαγή θέσης στην Λαϊκή
Αγορά Ξάνθης από τη θέση 246 στη 11Υ που κατέχει η Θεοδωρίδου Δήμητρα του Λεωνίδα.
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».
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.
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Οι ανωτέρω αιτούντες έχουν τακτοποιημένες όλες τις οφειλές τους προς τον Δήμο Ξάνθης, όσον
αφορά το τέλος Λαϊκής Αγοράς και έχουν ανανεωμένες άδειες.
Παρακαλούμε, να εισηγηθείτε στην επιτροπή τη λήψη απόφασης για την αμοιβαία αλλαγή
θέσεων στην Λαϊκή Αγορά Ξάνθης της Θεοδωρίδου Δήμητρας του Λεωνίδα από τη θέση 11Υ στη θέση
246 και του Δερμεντζή Παναγιώτη του Πολυχρόνη από τη θέση 246 στη θέση 11Υ, κατόπιν αιτήματός
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4264/14.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
καθώς και 1) Η Μια (1) αίτηση. 2) Μια (1) εξουσιοδότηση. 3) Άδεια πωλητών σε φ/ο 4) Οι
διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.4264/14. 5) Η υπ’ αριθ. 313/2014 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αμοιβαία αλλαγή θέσεων στη λαϊκή αγορά Ξάνθης της Θεοδωρίδου Δήμητρας του Λεωνίδα
από τη θέση 11Υ στη θέση 246 και του Δερμεντζή Παναγιώτη του Πολυχρόνη από τη θέση 246 στη θέση
11Υ, 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 85/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Γκιρτζίκη Αλεξία
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10/10/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αικατερίνη Τσαπαδίκου

