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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
163/2016
ης
από το πρακτικό της 14 / 31.10.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 15ο:

Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς του Δήμου Κοτρώτσιου του
Ιωάννη στην κόρη του Καλλιόπη Κοτρώτσιου.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 7:00
μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10059/27.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σκαπέτης Αντώνιος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος
2
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2

Προσήλθε στη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αστέριος Έξαρχος (Μαρμαρίνης),
Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου) και Βασίλειος Πλατής
(Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο Δήμαρχος
Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2014
(ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 15ο:

Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς του Δήμου Κοτρώτσιου του
Ιωάννη στην κόρη του Καλλιόπη Κοτρώτσιου.

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Σμυρλής, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την
εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 93 του Ν.4314/14 (ΦΕΚ 265/23.12.2014 τεύχος Α’):
1.Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη.
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 Δημοτικού Συμβουλίου για τις
λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, 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 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 της άδειας στα τέκνα ή στον/στην σύζυγο ή στους
αδελφούς, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο
πωλητή.
2. α) Η μεταβίβαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων, η οποία υποβάλλεται 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 τις 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. Η
μεταβιβασθείσα άδεια φέρει την ένδειξη «Η παρούσα άδεια δεν μεταβι βάζεται εκ νέου».
γ) Πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατοχή επαγγελματικής άδειας, που
αναφέρονται στο άρθρο 14, (βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., Ε1, Ε3 και
εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία έτη 2015, 2014, 2013)
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απαιτείται επιπλέον σε περίπτωση θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου και σε περίπτωση αναπηρίας, σε
ποσοστό 67% τουλάχιστον, βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην οποία ρητά θα αναγράφεται ο προσδιορισμός της αναπηρίας.
δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (επισυνάπτεται μετά την απόφαση ΔΣ)
ε) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (επισυνάπτεται
μετά την απόφαση ΔΣ)
στ) Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική
απόφαση.
ζ) 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
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
η) Βεβαίωση ανεργίας του διαδόχου και υδ του ν.1599/1986 του δικαιούχου ότι εργάζονταν μαζί του
θ) Δημοτική ενημερότητα και των δύο
ι) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων
Με την υπ’ αριθμ. 9732/14-10-2016 αίτηση της η κ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δήμου ζητά την
μεταβίβαση της υπ΄άριθμ. 339/10-01-1985 επαγγελματικής άδειας με πωλούμενα είδη οπωροκηπευτικά
(εκδοθείσα από την πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) του πατέρα της ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη στην ίδια
Με την υπ’ αριθ. 8/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ανανεώθηκε η υπ’ αριθ.339/85
επαγγελματική άδεια πωλητή του κ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη έως 3/3/2018 για τη συμμετοχή
του στις λαϊκές αγορές
Έχοντας υπόψη:
- το άρθρο 15 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 93 του Ν.4314/14 (ΦΕΚ 265/23.12.2014 τεύχος Α’).
- την υπ’ αριθ. 8/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ανανεώθηκε η υπ’
αριθ.339/85 επαγγελματική άδεια πωλητή του κ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη
- την υπ’ αριθμ. 9732/14-10-2016 αίτηση της κ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δήμου με τα
συνημμένα δικαιολογητικά
σας καλώ να αποφασίσετε για τη μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών του
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη με αριθμό 339/1985 στην κόρη του ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ για
τους λόγους που αναλύονται παραπάνω.
Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η ενδιαφερομένη προκειμένου η υπηρεσία να προβεί
στην έκδοση της επαγγελματικής της άδειας πωλητή λαϊκών αγορών πρέπει να προσκομίσει (εντός
μηνός από την παρούσα): α. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων – βεβαίωση έναρξης ταμειακής και β. βεβαίωση εγγραφής
στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Η παρούσα άδεια δεν μεταβιβάζεται εκ νέου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Βασίλειου Σμυρλή,
- το άρθρο 15 του Ν.4264/14 (Α΄118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 93 του Ν.4314/14 (Α΄265): «Α) Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α
297) και άλλες διατάξεις»,
- την υπ’ αριθμ. 8/2015 (ΑΔΑ: 6ΡΥΕΩ6Ι-ΔΞΞ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την οποία
ανανεώθηκε η υπ’ αριθ.339/85 επαγγελματική άδεια πωλητή του Δήμου Κοτρώτσιου του Ιωάννη,
- την υπ’ αριθμ. 9732/14.10.2016 αίτηση της Καλλιόπης Κοτρώτσιου του Δήμου με τα συνημμένα
δικαιολογητικά,
και μετά από συζήτηση
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Αποφασίζουμε ομόφ ωνα
Α. Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμ.339/85 (ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2015 (ΑΔΑ:
6ΡΥΕΩ6Ι-ΔΞΞ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς) επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών του
Δήμου Κοτρώτσιου του Ιωάννη στην κόρη του Καλλιόπη Κοτρώτσιου του Δήμου, για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Β. Η ενδιαφερομένη προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στην έκδοση της επαγγελματικής της άδειας
πωλητή λαϊκών αγορών πρέπει να προσκομίσει (εντός μηνός από την παρούσα):
α. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων – βεβαίωση έναρξης ταμειακής και β. βεβαίωση εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Γ. Η παρούσα άδεια δεν μεταβιβάζεται εκ νέου
Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τις
επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

