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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  70/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

19. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 4 Μαρτίου 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. 4.137/29-2-2016 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 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία 

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 4 Ρυσάφης Αντώνιος 

 

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

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο ο  Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας. 

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 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 12-2-2016 εισήγηση της ∆/νσης 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 6 του άρθρου 94 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το άρθρο14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118/15-5-2014) με τίτλο «Άδεια επαγγελματία 

πωλητή λαϊκών αγορών», όπου σύμφωνα με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι : 

 «4………………….Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται 

οριστικά, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας για τις 

λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή των οικείων δημοτικών συμβουλίων, για τις λαϊκές 

αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούται νέα άδεια.» 
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1. Την υπ΄αριθμ.  2012/29-01-2016 αίτηση του ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννη του Τρύφων και 

της Θεανώ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 805088 και με Α.Φ.Μ. 105987629,  με την οποία ζητάει την 

παραίτηση του από την  υπ’ αριθ. 894/20-02-2007 άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών 

αγορών , που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 2499/12-09-2001 απόφαση του Νομάρχη 

Πέλλας.    

2. Την υπ΄αριθμ.  1852/27-01-2016 αίτηση της ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗ Μαρίας του Χρήστου και της 

Πετρούλας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 346273 και με Α.Φ.Μ. 069922567, με την οποία ζητάει την 

παραίτηση της από την  υπ’ αριθ. 796/29-12-1998 άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών 

αγορών , που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 3337/29-12-1998 απόφαση του Νομάρχη 

Πέλλας.    

Σύµφωνα µε την ως άνω παρ.4 του άρθ. 14 του Ν.4264/14, ο κάτοχος επαγγελµατικής άδειας 
πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούται αυτονόητα  να παραιτηθεί του δικαιώµατος του, 
καταθέτοντας την άδειά του στην αρµόδια αρχή, έχοντας ως µόνη συνέπεια την αδυναµίας 
υποβολής νέου όµοιου αιτήµατος στο µέλλον από τον ίδιο. 
Επίσης, για λόγους ασφάλειας δικαίου, η ως άνω υπ’ αριθ. 2499/12-09-2001 και 3337/29-12-

1998 αποφάσεις χορήγησης των άδειών, πρέπει να ανακληθούν για το µέλλον , η δε άδειες να 
ακυρωθούν µε σχετική επισηµείωση επ’ αυτών από την οικία υπηρεσία.    

 
Εισηγούµαστε  

 
1) Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 2499/12-09-2001 απόφαση χορήγησης άδειας επαγγελματία 

πωλητή λαϊκών αγορών του Νομάρχη Πέλλας, στο όνομα του ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννη του 

Τρύφων και της Θεανώ και διατάσουμε την ακύρωση της συναφούς υπ’αριθ. 894/20-02-

2007 άδειας που είχε χορηγηθεί στον παραπάνω.  

2) Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 1852/27-01-2016 απόφαση χορήγησης άδειας επαγγελματία 

πωλητή λαϊκών αγορών του Νομάρχη Πέλλας, στο όνομα της ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗ Μαρίας του 

Χρήστου και της Πετρούλας και διατάσουμε την ακύρωση της συναφούς υπ’αριθ. 

894/20-02-2007 άδειας που είχε χορηγηθεί στην παραπάνω.  

 

� Η ανάκληση ισχύει για το μέλλον . 

� Οι ως άνω αναγραφόμενοι, δεν έχουν δικαίωμα απόκτησης νέων όμοιων αδειών». 

 

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  

Α. Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 2499/12-09-2001 απόφασης χορήγησης άδειας 

επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών του Νοµάρχη Πέλλας, στο όνοµα του 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννη του Τρύφων και της Θεανώ και διατάσουµε την ακύρωση της 

συναφούς υπ’αριθ. 894/20-02-2007 άδειας που είχε χορηγηθεί στον παραπάνω.  
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Β. Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 1852/27-01-2016 απόφασης χορήγησης άδειας 

επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών του Νοµάρχη Πέλλας, στο όνοµα της 

ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗ Μαρίας του Χρήστου και της Πετρούλας και διατάσουµε την ακύρωση 

της συναφούς υπ’αριθ. 894/20-02-2007 άδειας που είχε χορηγηθεί στην παραπάνω.  

 

� Η ανάκληση ισχύει για το µέλλον . 

� Οι ως άνω αναγραφόµενοι, δεν έχουν δικαίωµα απόκτησης νέων όµοιων αδειών. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  70/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  10.3.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

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, Παρθενόπουλος Γεώργιος, 

Πέτκος Χρήστος, 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 ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

-   Προϊστάµενο Τµήµατος αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών 

δραστηριοτήτων κ. Ε. Βιληγέννη 


