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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 06/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 107/2016

ΘΕΜΑ : Χορήγηση ή μη θέσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών, στις λαϊκές
αγορές του Δήμου Αλμωπίας.

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.30΄ (7.30 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου με αριθμό 15579/22-6-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)
μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Ιωαννίδης Ιωάννης
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19- Μπαγκή Αικατέρινη
20- Μπογδάνης Μιχαήλ
21- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

123456-

Χουρσόγλου Χρήστος
Παρούτογλου Νικόλαος
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Ασβεστόπουλος Δημήτριος
Αμπάρη Γεωργία

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
Δημητρίου Μαρία - Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι ένας (21),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση
των πρακτικών.
Τα δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Χουρσόγλου Χρήστος, κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος, κ. Νικολαϊδης
Κων/νος, κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος και η κα Αμπάρη Γεωργία, απουσίαζαν δικαιολογημένα από την
συνεδρίαση.
ου
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1 θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης
ου
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετα τη συζήτηση του 2 θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1 θέματος εκτός ημερήσιας
ου
διάταξης και επανήλθε πριν την ψήφιση του 17 θέματος ημερήσιας διάταξης.
ου
Μετά την ψήφιση του 6 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση η κα
Καλδερεμτζή Δέσποινα και ο κ. Κόγιος Ανδρέας.
ο
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10
θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Αβραμίκα Στέφανο, ο οποίος έθεσε υπόψη
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των μελών: 1.την με αρίθ. 14877/14-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης και
2.την αριθμ.πρωτ.:15754/23-06-2016 συμπληρωματική εισήγηση αυτής, τις οποίες τα μέλη έλαβαν γνώση και
σε ηλεκτρονική μορφή και οι οποίες έχουν ως έξης :

«1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
«Θέμα: Χορήγηση ή μη θέσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών, στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας
Με την παρ. 6 του ν. 3852/2010 εδάφιο 32, μεταφέρθηκε στους δήμους η αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων για την
ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και
κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, η
οποία εκδίδεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα.
Με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014 όπως αντικαταστήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4328/145-2015, οι φορείς λειτουργίας υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της
χώρας θέσεις, στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. Στις λαϊκές όλης της χώρας, οι παραγωγοί τοποθετούνται εμφανώς διακριτά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι
παραγωγοί. Στο άρθρο 7 του ν. 4264/2014 ως φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αναφέρονται μεταξύ άλλων
τα Δημοτικά Συμβούλια.
Το άρθρο 8 παρ. 2 στοιχείο β΄ του ν. 4264/2014 ορίζει μεταξύ άλλων ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο
όργανο για την χορήγηση της άδειας του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών εφόσον έχει την κατοικία ή την μόνιμη διαμονή του στον οικείο Δήμο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν.
Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014 όριζε ότι το σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, καθώς και ο τρόπος κατανομής των θέσεων, θα προσδιορισθούν με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής (πριν αντικατασταθεί από τον ν.
4328/2015) είχε εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση Α2-639/2-7-2014 σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας, για το σύστημα
διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών την ευθύνη υλοποίησης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. Τα άρθρα 2, 3 και 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αναφέρονται στα κριτήρια κατανομής των θέσεων και τη μοριοδότηση των κριτηρίων αυτών. Στη συνέχεια η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε
από τo άρθρο 5 του ν. 4328/14-5-2015 στο οποίο προβλέπεται η έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει εκ νέου τα κριτήρια κατανομής των θέσεων. Συνεπώς η Υπουργική Απόφαση Α2-639/2014 δεν είναι πλέον σε
ισχύ.
Μετά την αλλαγή της νομοθεσίας και την ισχύ του ν. 4264/15-5-2014, το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων λόγω ασάφειας της νομοθεσίας και της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων (όπως παρατηρείται παραπάνω), με τα αριθμ. πρωτ. 17170/17-6-2014, 32597/28-11-2014 και 22245/7-8-2015 έγγραφα, ζήτησε
τόσο από το Αρμόδιο Υπουργείο όσο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, διευκρινήσεις
σχετικά με τον φορέα που έχει την αρμοδιότητα της τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, αν δηλαδή η αρμοδιότητα ανήκει στις Περιφέρειες ή τους Δήμους.
Το Υπουργείο με τα αρ. πρωτ. 34308/2015 και 105880/2015 έγγραφά του, απάντησε ότι παρά το γεγονός ότι το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 δεν έχει καταργηθεί, ο ν. 4264/2014, ως μεταγενέστερος και ειδικότερος, είναι αυτός που
ρυθμίζει την λειτουργία των λαϊκών αγορών και ότι ο αρμόδιος φορέας τοποθέτησης των πωλητών είναι οι Δήμαρχοι. Επίσης μέχρι την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στον ν. 4328/2015 και προκειμένου
απρόσκοπτα να δραστηριοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι για τον βιοπορισμό τους, προτείνουν στην απόφαση του οργάνου που θα χορηγήσει τις εν λόγω θέσεις, να ληφθούν υπόψη αντίστοιχα κριτήρια (μοριοδότηση) τα οποία αναφέρονται στην Α2-639/2014 Υπουργική Απόφαση.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το αριθμ. πρωτ. 9653/2015 έγγραφό της, απάντησε ότι αρμόδιος φορέας για την τοποθέτηση των πωλητών στις λαϊκές είναι ο Δήμος, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ παραγωγών και εμπόρων.
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Κατόπιν όλων των παραπάνω το Γραφείο Αδειοδοτήσεων αφού κοινοποίησε στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης και
την Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης το σύνολο της νομοθεσίας και της αλληλογραφίας
με το αρμόδιο Υπουργείο, με το αριθμ. πρωτ 30894/2015 έγγραφο του ζήτησε έγγραφες οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση ή μη πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας. Μετά από υπόδειξη της Προϊστάμένης Διεύθυνσης
(και το αρ. πρωτ 32859/2015 έγγραφο της κας Αρουτζίδου Μαρτίνας) στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων απάντησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με το αρίθμ. πρωτ. 1253/2016 έγγραφό του ως εξής:
Α) Στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας θα τοποθετούνται οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών όλης της χώρας.
Β) Θα τοποθετούνται οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών εφόσον έχουν την κατοικία ή την μόνιμη διαμονή τους στον
οικείο δήμο για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν.
Γ) Για την χορήγηση των θέσεων θα γίνει προκήρυξη και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες (μοριοδότηση) οι οποίες
περιγράφονται στην Α2-639/2014 Υπουργική Απόφαση. Θα συσταθεί επιτροπή έκδοσης πινάκων κατάταξης.
Δ) Η χορήγηση των θέσεων θα γίνει με την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους πίνακες.
Ε) Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο στην ίδια απόφαση, θα εξουσιοδοτήσει τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο για
την διαγραφή των λαϊκών αγορών από τις άδειες (παραγωγικές και επαγγελματικές) λόγο μη προσέλευσης σε αυτές,
βάσει των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
Στ) Η διαδικασία προκήρυξης των νέων θέσεων θα επαναλαμβάνεται κάθε τρίμηνο και σε συνάρτηση με την ζήτηση
από τους ενδιαφερόμενους πωλητές. Ο αριθμός των θέσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τον ανώτατο αριθμό αυτών,
όπως έχουν οριστεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Ζ) Στην περίπτωση στην οποία οι υφιστάμενες θέσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των υποβληθεισών αιτήσεων, προκρίνονται οι κάτοχοι των παραγωγικών αδειών έναντι των επαγγελματικών.
Η) Ο Δήμος θα προχωρήσει στην τοποθέτηση – χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές εκτός της λαϊκής αγοράς της
Αριδαίας, καθώς εκκρεμεί η διαδικασία της επέκτασης της αλλά και η εφαρμογή της αριθμ. 269/2014 απόφασης του
ΔΣ (περί οριοθέτησης πάγκων).
Οι παραπάνω οδηγίες θα προσαρμοστούν ή θα παύσουν να ισχύουν στην περίπτωση έκδοσης νέας νομοθεσίας.
Σε εφαρμογή όλων των ανωτέρω το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, με την
αριθμ. πρωτ. 10897/9-5-2016 ανακοίνωση, γνωστοποίησε στους πωλητές την ύπαρξη κενών θέσεων στις λαϊκές που
λειτουργούν στον Δήμο Αλμωπίας.
Συγκεκριμένα κενές θέσεις υφίστανται στις κάτωθι λαϊκές αγορές:
Α/Α

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1

ΑΨΑΛΟΥ

25

2

2

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

60

5

3

ΠΡΟΜΑΧΩΝ

60

59

4

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

25

23

5

ΦΙΛΩΤΕΙΑ

20

20

6

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

25

1

7

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

50

16

8

ΞΙΦΙΑΝΗ

20

20

Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών
αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος. (άρθρο
Για την χορήγηση θέσεων οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να υποβάλλουν κατά το χρονικό διάστημα από 16/5/2016 έως
31/5/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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1

Φωτοαντίγραφο της άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία, τα προϊόντα πώλησης, την τελευταία θεώρηση και τις λαϊκές στις οποίες δραστηριοποιείται.
2 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3 Πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα (πχ Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α) που να αποδεικνύει τυχόν αναπηρία
του και το ποσοστό αυτής.
4 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5 Δημοτική Ενημερότητα.
6 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την οποία να προκύπτει η πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου.
Ο Δήμαρχος με την αριθμ. 14179/476/08-6-2016 απόφασή του, προχώρησε στη σύσταση τριμελούς επιτροπής για
τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Με το αριθμ. 1/14-6-2016 πρακτικό της, η επιτροπή κατόπιν ελέγχου
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, κατάρτισε πίνακα αποτελεσμάτων βάσει του οποίου συστάθηκαν οι πίνακες
(I,II) οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η μοριοδότηση των αιτήσεων από την επιτροπή έγινε μετά από υπόδειξη του Υπουργείου σύμφωνα με την Α2639/2014 Υπουργική Απόφαση. Συγκεκριμένα:
- Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο.
- Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια.
- Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια.
- Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%.
- Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15 μόρια.
Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά, κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά
στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και
την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που
κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Από τις υποβληθείσες αιτήσεις για την χορήγηση θέσεων προέκυψε ότι:
Α) Δέκα (10) πωλητές παραγωγοί – επαγγελματίες υπέβαλλαν αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πίνακας Ι).
Β) Ένας (1) παραγωγός έχει μεν υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όμως από τον έλεγχο της αιτήσεώς
του προέκυψε ότι δεν έχει άδεια σε ισχύ, καθώς αυτή έχει λήξει στις 15/05/2016 (πίνακας ΙΙ).
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε:

1. Την χορήγηση θέσεων σε λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας (σύμφωνα με την αίτηση τους) και στους δέκα (10)
πωλητές οι οποίοι εμπρόθεσμα υπέβαλαν τη σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτοί
αναφέρονται στον Πίνακα Ι ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Προτείνουμε να τοποθετηθούν όλοι οι πωλητές, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των χορηγούμενων θέσεων.

2. Την απόρριψη της αιτήσεως παραγωγού πωλητή όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα ΙΙ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, διότι η παραγωγική άδεια που έχει υποβάλλει δεν είναι σε ισχύ, καθώς έχει λήξει
στις 15/5/2016.
Η οριοθέτηση της θέσεων των δικαιούχων πωλητών θα γίνει σύμφωνα με την 269/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (περί οριοθέτησης πάγκων), σε συνάρτηση με το είδος του πωλούμενου προϊόντος τους.
Η κατανομή των θέσεων θα γίνει με την διαδικασία της Υπουργικής απόφασης Α2-639/2014. Συγκεκριμένα:
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Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα
και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον
οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την
σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Συνεπώς η αρίθμηση των θέσεων που θα καταλάβουν οι πωλητές θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω
διαδικασίας.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ»
«2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Συμπληρωματική εισήγηση της αρίθμ. 14877/14-6-2016 εισηγήσεως, σχετικά με εκπρόθεσμη κατάθεση
αιτήσεως
Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. 14877/14-6-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 14877/14-6-2016 εισήγησης του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων, σας ενημερώνουμε ότι η κα Βασιλειάδου Αναστασία του Γεωργίου (επαγγελματίας) με ΑΦΜ
107011546, κατέθεσε την αριθμ. πρωτ. 14929/15-6-2016 αίτηση για την χορήγηση θέσεως στην λαϊκή αγορά Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με το αριθμ. 2 πρακτικό της επιτροπής, η αίτηση κατατέθηκε εκπρόθεσμα, συνοδεύετε από όλα τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενώ τα μόρια που συγκέντρωσε είναι 71.»

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την χορήγηση ή μη θέσεων σε
πωλητές λαϊκών αγορών, στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του:
• Το με αριθμ.14877/14-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης και όλες
τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται και την αριθμ.πρωτ.: 15754/23-06-2016 συμπληρωματική
αυτού
• Τους πίνακες I και II που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εισήγησης.
• Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης έτσι
όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 06/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Α π οφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την χορήγηση θέσεων σε λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας (σύμφωνα με την
αριθμ.πρωτ.:14877/14-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης) και
στους δέκα (10) πωλητές οι οποίοι εμπρόθεσμα υπέβαλαν τη σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως αυτοί αναφέρονται στον Πίνακα Ι ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

2. Εγκρίνει την χορήγηση θέσεως στην Βασιλειάδου Αναστασία του Γεωργίου, στην λαϊκή αγορά Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας (σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.:15754/23-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης) η οποία εκπρόθεσμα υπέβαλε τη σχετική αίτηση με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.

3. Εγκρίνει την απόρριψη της αιτήσεως παραγωγού πωλητή όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα ΙΙ ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, διότι η παραγωγική άδεια που έχει υποβάλλει δεν
είναι σε ισχύ, καθώς έχει λήξει στις 15/5/2016.
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4. Η οριοθέτηση των θέσεων των δικαιούχων πωλητών να γίνει σύμφωνα με την 269/2014 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (περί οριοθέτησης πάγκων), σε συνάρτηση με το είδος του πωλούμενου προϊόντος τους.

5. Η κατανομή των θέσεων να γίνει με την διαδικασία της Υπουργικής απόφασης Α2-639/2014. Συγκεκριμένα:
 Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη
θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά.
 Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα.
 Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την
σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης.
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος
μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Συνεπώς η αρίθμηση των θέσεων που θα καταλάβουν οι πωλητές θα γίνει μετά την ολοκλήρωση
της ανωτέρω διαδικασίας.
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν οι πίνακες Ι και ΙΙ της αριθμ.πρωτ.:14877/14-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 107/2016
………………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-6-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

7

ΑΔΑ: Ψ747ΩΨΩ-Χ59

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Α/Α

1

2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΚΑΡΟΒΙΔΟΥ
ΙΑ
ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ
13417/31-52016
13396/31-52016

ΑΦΜ

ΙΔΙΟΤΗΤΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ

88

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

48

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

33

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

85

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

94

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

40

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

111

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

92

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

109

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

97

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

107016231
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

076552370

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

12703/24-52016

123605258

3

12705/24-52016

107023707

4

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ

12706/24-52016

056787364

5

ΣΑΡΑΚΙΝΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

063908261

6

ΜΠΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

12688/24-52016
13431/31-52016

046434760

7

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

13367/31-52016

061993246

8

ΚΑΚΟΥΔΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

13305/31-52016

127290002

9

ΣΑΡΑΚΙΝΛΗ ΤΡΥΦΩΝΙΑ

11962/18-52016

046275050

10

ΟΥΡΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΨΑΛΟΥ

ΑΨΑΛΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ /
ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ (ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΛΗΓΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ)

Α/
Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ

13198/30-52016

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΦΜ

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

120767997
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

8

106

ΕΓΚΡΙΣΗ /
ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΛΗΓΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

