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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  163/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

14. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.4264/2014 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

ΣΗΜΕΡΑ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 17.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 12.913/14.6.2017 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 17 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Ρυσάφης Αντώνιος 
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5 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 ∆ίου Αναστάσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Ζδρου Αικατερίνη  6 Πέτκος Χρήστος 

2 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 7 Σόντρας Ιωάννης  

3 Κούκος Γεώργιος 8 Ταµβίσκου Ευτυχία  

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 9 Τσιβόγλου Χρήστος 

5 Πασχάλης Αλέξανδρος 10 Χατζόγλου Ιωάννης 

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

συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 14.6.2017 εισήγηση της ∆/νσης 
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Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Τοπικής Οικονοµικής ανάπτυξης, η 

οποία έχει ως εξής: 

 «Έχοντας υπόψη: 

1.  Την παρ. 6 του α� ρθρου 94 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )́ : Νε�α Αρχιτεκτονικη�  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

σύμφωνα με το οποίο, η αρμοδιότητα για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών καθώς 

και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου μεταβιβάστηκε στους δήμους.  

2. Την παράγραφο 1 του άρθρο 15 του Ν. 4264/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα., σύμφωνα με την οποία « Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι 

προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου 

επιτρέπεται μεταξύ άλλων, μία φορά η μεταβίβαση στα τέκνα ή στον/στη σύζυγο ή στα 

αδέλφια ή σε υπάλληλο του αδειούχου πωλητή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα 

εργάζονται μαζί με τον αδειούχο πωλητή». 

3. Την, με αριθμό 324/87 Επαγγελματική Άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών, η οποία 

ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. 86/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Έδεσσας. 

4. Την με αρ. πρωτ.. 12849/14-6-2017, αίτηση των κ. ΤΕΝΤΖΕΡΗ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  του 

ΙΩΑΝΝΗ και ΤΕΝΤΖΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, κατοίκων Έδεσσας σύμφωνα με 

την οποία, οι παραπάνω αιτούνται τη μεταβίβαση της ως άνω άδειας του δεύτερου 

(πατέρας) στον πρώτη (υιός) . 

5. Τις από 13-6-2017 υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών δικαιούχων ότι αυτοί δεν 

ενδιαφέρονται για το δικαίωμα προς μεταβίβαση της παραπάνω άδειας, σύμφωνα με το 

νόμο. 

6. Τα σχετικά και αναφερόμενα στο νόμο δικαιολογητικά του μεταβιβάσαντα και του 

καθ όυ�  η μεταβι�βαση 

7. Το γεγονός ότι οι παραπάνω είναι ενήμεροι και ως προς τις οφειλές τους στο Δήμο 

Έδεσσας. 

 

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα:  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ  ε  

              Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, να εγκρίνετε τη 

μεταβίβαση της ως άνω άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών στο όνομα του κ. 

ΤΕΝΤΖΕΡΗ  ΧΡΙΣΤΙΟΔΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ, , κατοίκου Έδεσσας με  

Α.Δ.Τ. Χ 446414 και ΑΦΜ 135041581, της υπ’ αριθμ. 3224/87 άδειας επαγγελματία πωλητή  

Λαϊκών Αγορών, η οποία ισχύει για τις ίδιες λαϊκές αγορές και τις ίδιες θέσεις. 

                Σημειώνεται ότι η Άδεια αυτή δεν δύναται να μεταβιβαστεί στο μέλλον και η ανανέωσή 

της θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 14 και 39 του Ν. 4264/2014, 

όπως ισχύει σήμερα». 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και 

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’). 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη µεταβίβαση της αριθµ. 324/87 επαγγελµατικής άδειας πωλητή 

Λαϊκών Αγορών του Ιωάννη Τεντζέρη του Χριστόδουλου, στον υιό του Χριστόδουλο 

Τεντζέρη του Ιωάννη και της Πετρούλας κατοίκου Έδεσσας µε Α.∆.Τ. Χ 446414 και ΑΦΜ 

135041581, η οποία ισχύει για τις ίδιες λαϊκές αγορές και τις ίδιες θέσεις. 

Η άδεια αυτή δεν δύναται να µεταβιβαστεί στο µέλλον και η ανανέωσή της θα 

πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρων 14 και 39 του Ν. 4264/2014, 

όπως ισχύει σήµερα.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  163/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4.7.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-    Προϊστάµενο Τµήµατος αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών 

δραστηριοτήτων κ. Ε. Βιληγέννη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Πληροφορικής & 

Τοπικής Οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 
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