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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  158/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

23. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 9.931/19.5.2016 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε 

νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 26 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  17 Πέτκος Χρήστος  
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 21 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 Ζδρου Αικατερίνη  22 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 23 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  24 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κούκος Γεώργιος 25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 26 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε 

µόνο ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 23ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 26.4.2016 εισήγηση του 

Τµήµατος αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως 

εξής: 
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«Σας διαβιβάζουµε συνοπτική έκθεση που αφορά την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων προς την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 
 

1. Νοµικό πλαίσιο. 
 

 Άρθρο 65 του Ν.3852/2010 

Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου. 

1…2...3...4…5…6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή 

ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της. 

Άρθρο 94 του Ν.3852/2010 

Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων. 

 Σύμφωνα με την παρ.6 του ως άνω άρθρου, προστίθενται στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

«26…27…28…29…30…31…31…32. Η έκδοση 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…33….» 

Άρθρο  6 του Ν. 4264/2014 

Αλλαγή λαϊκής αγοράς. 

1. Αλλαγή λαϊκής αγοράς επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 

ή ανανέωσης της άδειας και μία μόνο φορά κάθε χρόνο. Η αλλαγή αυτή γίνεται,……… για τις 

υπόλοιπες λαϊκές αγορές με απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αίτησης 

του ενδιαφερόμενου. Μεταξύ των αιτούντων για αλλαγή λαϊκής αγοράς, προκρίνονται τα 

αιτήματα των αδειούχων με παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης άδειας. 

Άρθρο 8 του Ν. 4264/2014 

Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. 

1. Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί 

ή επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές 

οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών 

αγορών. 

2. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι: 
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«(α)………(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν τον 

παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών, εφόσον 

δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου, για δε τον 

επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στον 

οικείο Δήμο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν……». 

Άρθρο 10 του Ν. 4264/2014 

Χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

«1…2…3…4…5…6. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται, μία ή περισσότερες 

φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, για κάθε προϊόν. Κατά την ανανέωση της άδειας λαμβάνονται 

υπόψη και αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, τα οποία συντηρούνται επί 

μακρόν, μετά την περίοδο συγκομιδής, χωρίς να υφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις των ποιοτικών 

τους χαρακτηριστικών που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της 

άδειας. Οι αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τη συνολική αρχική 

ποσότητα, που είχε δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της 

αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, με βάση τη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, κατά την 

έκδοση ή ανανέωση της άδειας, των συνολικών ποσοτήτων, που τμηματικά είχαν διακινηθεί κατά 

το χρόνο ισχύος της άδειας, με τα συνοδευτικά για τη διακίνηση των προϊόντων μέχρι το χώρο της 

λαϊκής αγοράς…7...8…9.Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές 

της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται μία φορά μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας 

στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού». 

Άρθρο 13 του Ν. 4264/2014 

Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή. 

1. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους εφόσον 

προηγουμένως προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρμόδιους 

φορείς που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια. 

Άρθρο 14 του Ν. 4264/2014 

Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. 

«1…2…3…4 . Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την 

άδειά του, καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή 

αναπηρίας. Εξαιρούνται οι επαγγελματίες πωλητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου, ως και όσοι κατέχουν άδεια κατά τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί λόγω 

αναπηρίας ή τυφλότητας ενώ κατείχαν άδεια επαγγελματία πωλητή, κατά την έκδοση του 

παρόντος νόμου. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ. 

Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται 

οριστικά, με απόφαση ……….των οικείων δημοτικών συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των 

λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούται νέα άδεια…5…6. Η διάρκεια της 

άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο 

χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει προς την αρμόδια 

αρχή που εξέδωσε την άδεια: α…β…γ…». 
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Άρθρο 15 του Ν. 4264/2014 

Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. 

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. Κατ’ 

εξαίρεση, …………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)… β)….».  

 

Άρθρο 16 του Ν. 4264/2014 

Πρόσληψη υπαλλήλου από επαγγελματία πωλητή. 

1… 2. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου εγκρίνεται με απόφαση του οργάνου που χορήγησε 

την άδεια, μετά από αίτηση του επαγγελματία πωλητή και υπεύθυνη δή-λωσή του και 

καταχωρούνται στην άδεια επαγγελματία πωλητή μετά από έλεγχο ακρίβειας των δηλούμενων 

στοιχείων…». 

 

Εισηγούμαστε 

Την μεταβίβαση των κάτωθι αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό συμβούλιο προς την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας ως εξής :  

1) Την χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση των επαγγελματικών αδειών, καθώς και την 

πρόσληψη υπαλλήλου από τους κατόχους αυτών.  

2) Την χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση των παραγωγικών αδειών, καθώς και την 

πρόσληψη υπαλλήλου από τους κατόχους αυτών.  

3) Την δυνατότητα αλλαγής λαϊκής αγοράς από επαγγελματία ή παραγωγό πωλητή».  

 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Μεταβιβάζει τις κάτωθι αρµοδιότητες από το ∆ηµοτικό συµβούλιο προς την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Έδεσσας,  ως εξής:  

1. Τη χορήγηση, ανανέωση και µεταβίβαση των επαγγελµατικών αδειών, 

καθώς και την πρόσληψη υπαλλήλου από τους κατόχους αυτών.  
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2. Τη χορήγηση, ανανέωση και µεταβίβαση των παραγωγικών αδειών, 

καθώς και την πρόσληψη υπαλλήλου από τους κατόχους αυτών.  

3. Τη δυνατότητα αλλαγής λαϊκής αγοράς από επαγγελµατία ή παραγωγό 

πωλητή.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  158/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  1.6.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Τµήµα αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων κ. Χ. 

Μητσαράκη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο Τµήµατος αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών 

δραστηριοτήτων κ. Ε. Βιληγέννη 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 
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