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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού
Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Απριλίου του έτους
2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που
ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ.
4507/16.04.2020 πρόσκληση του Προέδρου, τα email και τις καταγεγραμμένες –
υποβληθείσες ψήφους (είκοσι επτά)(27), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019 και τις οδηγίες της εγκυκλίου 40/Α.Π.20930/31-03-2020 συγκέντρωσε τον πίνακα
από τους Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία καθώς και την
ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτών (αν και προσκλήθηκαν άπαντες) ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
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ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ(Αντιδήμαρχος)
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
Αντιπολίτευσης)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)

Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).

ΑΔΑ: 6ΞΛ0ΩΞΖ-6ΕΞ
Αριθ. Απόφασης: 59/2020
ΘΕΜΑ : Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
Ο Πρόεδρος με την δια περιφοράς πρόσκληση συνόδευε και την με αρ. πρωτ. 3779/2303-2020 εισήγηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δ η λ α δ ή τ η ν εισήγηση
του Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σχετικά με την μεταβίβαση αδείας
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά.
Το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω:
«Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'), όπως
τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρθρου 14 του Ν.4541/18 (ΦΕΚ 93/31.05.2018 τεύχος Α'):
«1. Η μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται μόνον:
α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή
β) σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το
ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής άδειας.
2. Για τις άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από
τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, αρμόδια
αρχή για τη μεταβίβαση είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, αντίστοιχα και για τους λοιπούς αδειούχους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών
αγορών, ο δήμος μόνιμης κατοικίας τους. Για άδεια επαγγελματία πωλητή πλανοδίου
εμπορίου, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι η οικεία Περιφέρεια και για άδεια
επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Δεν
δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής που μεταβιβάζει την άδειά του.
3. Τα πρόσωπα, στα οποία μπορεί να μεταβιβαστεί η άδεια, είναι, κατά σειρά
προτεραιότητας, τα ενήλικα τέκνα, ο σύζυγος και οι αδελφοί του κατόχου αυτής, υπό την
προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά είναι άνεργα.
4. Για τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λόγω
αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας, εντός προθεσμίας εννιά (9) μηνών από την
πιστοποίηση της αναπηρίας, υποβάλλει στις αρχές της παραγράφου 2 αίτηση με
συνημμένα:
α) βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας,
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
γ) έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που,
κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια αρχή.
5. Το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει στις αρχές της
παραγράφου 2, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4:
α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο
επάγγελμα, ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν
λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
β) δελτίο ανεργίας σε ισχύ και
γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.
6. Για τη μεταβίβαση της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που πρόκειται να
αποκτήσει την άδεια υποβάλλει στις αρχές της παραγράφου 2, εντός προθεσμίας έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου της άδειας, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
της παραγράφου 5, καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά:
α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου,
β) δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
γ)πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και
δ) έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά
προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
αρχή.
7. Αν η αίτηση μεταβίβασης της άδειας δεν υποβληθεί εντός των προθεσμιών των
παραγράφων 4 και 6, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.
8. Η άδεια που έχει μεταβιβασθεί φέρει με έντονη γραφή την ονομασία
«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ή
ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (κατά περίπτωση).»
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):

ΑΔΑ: 6ΞΛ0ΩΞΖ-6ΕΞ
«1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και
αμεταβίβαστη, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 23. Δεν επιτρέπεται να εκμισθωθεί ή να
παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιονδήποτε τρίτο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο
αντιστοιχεί μία άδεια….».
Με την υπ’αριθμ.3779/20-03-2020 αίτηση του ο κ. Κωνσταντινίδης Ιωάννη του Λάμπρου
κάτοχος της υπ’αριθμ. 8/1991 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ζήτησε τη
μεταβίβαση της άδειας του, λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 84%, ογδοντατεσσάρων τις εκατό,
στον υιό του κ. Κωνσταντινίδη Αλέξανδρο του Ιωάννη και κατέθεσε τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 23 του Ν. 4497/17.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την
μεταβίβαση της υπ’αριθμ 8/1991 αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει ο
κ. Κωνσταντινίδης Ιωάννη του Λάμπρου στον υιό του κ. Κωνσταντινίδη Αλέξανδρο του
Ιωάννη.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019
3. Την υπ΄αριθμ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Την με αρ.πρωτ. 20930/31-03-2020 40 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
5. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 27 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή
μεγαλύτερο του 1/2 που απαιτείται από το Νόμο
6. Τον πίνακα με τη θετική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στη
συνεδρίαση:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
(email)
(Δεν υπέβαλαν
πίνακα
με την
1 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ψήφο
τους)
2 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΤΙΚΗ
3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΘΕΤΙΚΗ
4 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΘΕΤΙΚΗ
5 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
6 ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )
ΘΕΤΙΚΗ (email)
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ (email)
8 ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΘΕΤΙΚΗ
9 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ
10 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
12 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
13 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ (email)
ΘΕΤΙΚΗ (email)
14 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
Αντιπολίτευσης)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΤΙΚΗ (email)
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ (email)
ΘΕΤΙΚΗ (email)
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ (email)
ΘΕΤΙΚΗ (email)
ΘΕΤΙΚΗ (email)
ΘΕΤΙΚΗ (email)

ΑΔΑ: 6ΞΛ0ΩΞΖ-6ΕΞ
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ΘΕΤΙΚΗ (email)
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
7. τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 & 4555/2018
8. την εισήγηση της υπηρεσίας
9. το άρθρο 23 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.3 του άρθρου 14 του Ν.4541/18 (ΦΕΚ 93/31.05.2018 τεύχος Α')
10. το άρθρο 21 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')

ο Πρόεδρος μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Μεταβιβάζει την υπ’αριθμ. 8/1991 άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών,
λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 84%, του κ. Κωνσταντινίδη Ι ω άννη του Λάμ προ υ , στον
υ ι ό του κ. Κωνσταντινίδη Αλέξανδρο του Ιωάννη, ο οποίος κατέθεσε τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Προσοτσάνης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

