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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

-------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 8ης/2014 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας
Αριθµός Απόφασης:226/2014
ΘΕΜΑ
Ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών
αγορών

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
βρίσκεται στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 22 του µηνός Αυγούστου του έτους 2014
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε σε δηµόσια, τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 30716/06-08-2014 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε στα µέλη και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.5 και 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
∆ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο
τριάντα δύο (33) µελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) µέλη
και ονοµαστικά οι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Κούγκας Αθανάσιος
2.Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος
3.Βενιόπουλος Κωνσταντίνος
4.Μοσχοπούλου Ολγα-Πρόεδρος
5.Ανδρονίδης Σάββας
6.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος
7.Παντόπουλος Χρήστος
8.Ματσούκας Αριστείδης
9.∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος
10.Γκιορτζής ∆ηµήτριος
11.Κωτούλας Χρήστος
12.Τζίλας Γεώργιος
13.Κιοσέογλου Ιερεµίας
14.Στεργιόπουλος Γρηγόριος
15.Μητρόπουλος Ευαγγελος
16.Μπούτσης Παναγιώτης
17.Χατζηµιχαήλ Θεοχάρης
18.Βουλγαροπούλου Μαρία

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης
∆ριστάς Στέφανος
Ανεσίδης Νικόλαος
Σαρακατσιάνος Νικόλαος
Τασιόπουλος Αναστάσιος
Απατσίδης Ιωάννης
Σπυρίδης Γεώργιος
Αλευράς Χρήστος
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Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γκαβαρδίνας Νικόλαος
Τσιφόπουλος Ευθύµιος
Γκιουρτζής Ιωάννης
Κουτσιας Νικόλαος
Ναλµπάντης Κωνσταντίνος
Χαλκίδης Ισαακ
Λαµπίρη Αννα

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση παρέστη και ο
∆ήµαρχος κ. Φώτιος ∆ηµητριάδης.
Από το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων δεν εβρέθη
κανένας παρών

Απόντες:
1. Ρεσινιώτης Απόστολος
2. Μαντζώλας Γεώργιος
3. Μητσόπουλος Βασίλειος
4. Κιορογλίδης Κωνσταντίνος

Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν
παρόντες οι πέντε (05), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Χατζόπουλος Σωτήριος
2. Καρυτόπουλος Θωµάς
3. Γιαννόπουλος Σωτήριος
4. Θυµιόπουλος ∆ηµήτριος
5. Παπαδηµητρίου Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κεµπαπίδης Ιωάννης
2. Παπαδοπούλου Ανθία
3. Αργιαντόπουλος Στέφανος
4. Σπανός Νικόλαος
5. Γιαννέκας Χρήστος
6. Κατράνας Αθανάσιος
7. Καραγιάννης Σωτήριος
8. Τάνης Αθανάσιος
9. Μουρατίδης Θεοχάρης
10. Θυµιόπουλος Γρηγόριος
11. Βεσυροπούλου Ζωή
12. Παναγιωτίδης Κυριάκος
13.Τσεκούρας Αθανάσιος
14. Κωστόπουλος Ματθαίος
15. Γκούντας Βασίλειος
16. Κασνακίδης ∆ήµος
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία ∆ηµητρίου, τακτική υπάλληλο του δήµου
Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού µε Γ’ βαθµό.
Παρατηρήσεις:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ Αλευράς Χρήστος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος εκτός της
ηµερήσιας διάταξης και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος εκτός της ηµερήσιας διάταξης
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ ∆ριστάς Στέφανος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος εκτός της
ηµερήσιας διάταξης
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζίλας Γεώργιος, ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος, Μητρόπουλος Ευάγγελος,
Απατσίδης Ιωάννης και Χατζηµιχαήλ Θεοχάρης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος εκτός
της ηµερήσιας διάταξης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζίλας Γεώργιος, ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος και
Απατσίδης Ιωάννης επέστρεψαν κατά τη συζήτηση του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (το οποιο µε
οµοφωνη απάφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συζητήθηκε πρώτο σ την ηµερήσια διάταξη), ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Χατζηµιχαήλ Θεοχάρης επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 15ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης (το οποιο µε οµοφωνη απάφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συζητήθηκε τρίτο στην ηµερήσια
διάταξη), και ο κ. ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος αποχώρησε εκ νέου κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κωτούλας Χρήστος και Βουλγαροπούλου Μαρία αποχώρησαν κατά τη
συζήτηση του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κωτούλας Χρήστος
επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 27ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
O ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παντόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης
O ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ανεσίδης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 17ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης
O ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τασιόπουλος Αναστπασιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης
Το δηµοτικό συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των θεµάτων 13ου 14ου 15ου και 16ου ως
πρώτα στην ηµερήσια διάταξη, σύµφωνα µε το αρθρο 16 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αλεξάνδρειας

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η απαιτούµενη από το νόµο απαρτία, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10
ορίζονται τα εξής:
Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς
και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει
δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του
δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι ένα θέµα το οποίο δεν
είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει
απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.»
Ακόµη είπε ότι σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
«Ένα (1) µήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων
δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε
έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης»
Έχει προκύψει λοιπόν ένα θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον το
οποίο πρέπει να συζητηθεί αλλά και κατά προτεραιότητα και αφορά στην Ανανέωση
αδειών επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
1.την εισήγηση του προέδρου,
2.την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
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3.την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10
4.το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΤΟ ∆.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέµατος και αποφασίζει τη συζήτησή του πριν την
έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του και που αφορά στην Ανανέωση αδειών
επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το από 06-08-2014 εισηγητικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (αριθ. πρωτ.30749) το οποίο αυτούσια έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 39 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄), οι
υφιστάµενες άδειες πωλητών λαϊκών αγορών «εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31-10-2014
και ανανεώνονται εφεξής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Τα
∆ηµοτικά Συµβούλια, µε απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία ανανέωσης, καθορίζουν µε αλφαβητική σειρά τα χρονικά
διαστήµατα για την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών του άρθ. 14 προκειµένου
για την ανανέωση όλων των επαγγελµατικών αδειών που υπάγονται στην αρµοδιότητά
τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών,
ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα
δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση
απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για
ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήµατα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην
ιστοσελίδα τους ή δηµοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες, αντίστοιχα
και κοινοποιούνται µε απόδειξη στις Οµοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελµατιών
πωλητών προκειµένου για την ενηµέρωση των µελών τους. Μέχρι τη διενέργεια της
κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος, οι επαγγελµατίες πωλητές για τους οποίους
ανανεώνεται η άδειά τους, παραµένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.»
Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις αυτές, παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την
κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 του ανωτέρω σχετικού
Νόµου, για την ανανέωση των αδειών των επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών, που
έχουν την έδρα τους στο ∆ήµο Αλεξάνδρειας, στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Εµπορίου της
∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου (Γραφείο 12), στα εξής χρονικά
διαστήµατα, κατά αλφαβητική σειρά των επωνύµων τους :
Από τη ∆ευτέρα 15 Σεπτεµβρίου έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014, όσοι έχουν
επώνυµο που αρχίζει από “Α” έως και “Κ”.
Από τη ∆ευτέρα 29 Σεπτεµβρίου έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, όσοι έχουν
επώνυµο που αρχίζει από “Λ” έως και “Ω”.

Ο Εισηγητής
Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

Στάµος ∆ηµήτριος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1.Την εισήγηση της Προέδρου
2.Τις διατάξεις του άρθ. 39 παρ. 2 και του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
[υπερψήφισαν οι ∆.Σ. κ.κ. Κούγκας Αθανάσιος, Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος, Βενιόπουλος
Κωνσταντίνος, Μοσχοπούλου Όλγα, Ανδρονίδης Σάββας,Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος,
Παντόπουλος Χρήστος, Ματσούκας Αριστείδης, ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος, Γκιορτζής
∆ηµήτριος, Κωτούλας Χρήστος, Τζίλας Γεώργιος, Κιοσέογλου Ιερεµίας, Στεργιόπουλος
Γρηγόριος,
Μητρόπουλος
Ευάγγελος,
Μπούτσης
Παναγιώτης,Βουλγαροπούλου
Μαρία,Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης, ∆ριστάς Στέφανος, Ανεσίδης Νικόλαος, Σαρακατσιάνος
Νικόλαος,Τασιόπουλος Αναστάσιος,Χατζηµιχαήλ Θεοχάρης, Απατσίδης Ιωάννης, Σπυρίδης
Γεώργιος]

Εγκρίνει την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 του
Νόµου 4264/2014 για την ανανέωση των αδειών των επαγγελµατιών πωλητών
λαϊκών αγορών, που έχουν την έδρα τους στο ∆ήµο Αλεξάνδρειας, στο Τµήµα
Αδειοδοτήσεων και Εµπορίου της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του
∆ήµου (Γραφείο 12), στα εξής χρονικά διαστήµατα, κατά αλφαβητική σειρά των
επωνύµων τους :
Από τη ∆ευτέρα 15 Σεπτεµβρίου έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014,
όσοι έχουν επώνυµο που αρχίζει από “Α” έως και “Κ”.
Από τη ∆ευτέρα 29 Σεπτεµβρίου έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, όσοι
έχουν επώνυµο που αρχίζει από “Λ” έως και “Ω”.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 226/2014

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(έπονται οι υπογραφές)

Ακριβές απόσπασµα από το Πρακτικό
Αλεξάνδρεια, 25-08-2014

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ

