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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Αλλαγή ή μη κατηγορίας της υπ΄αριθ. 590/1994 Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών του

Παπχιάνου Νικόλαου από την κατηγορία Γ΄α «Τυροκομικά-Αλλαντικά» στην κατηγορία Ε

«Βιομηχανικά είδη ».

Έχοντας υπόψη :

 Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 6, εδάφιο 32, του Ν.3852/2010 με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με τις οποίες μεταβιβάζεται
στις αρμοδιότητες των Δήμων ‘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.

 Την παρ. 4 του αρθρ. 17 του Ν.4497/2017 «Ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών μπορεί να αλλάξει
κατηγορία πωλούμενων ειδών, ύστερα από αίτησή του στην αρχή ανανέωσης της άδειας. Με τη σύμφωνη
γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών του άρθρου 28, εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η εν
λόγω αίτηση για λόγους πληρότητας και ποικιλίας της αγοράς, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 30 για την αναλογία πρωτογενών και βιομηχανικών ειδών. Στην περίπτωση που
δεν υπάρξει απάντηση εντός εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται σιωπηρή αποδοχή του αιτήματος».

 Την παρ 2 του άρθρ. 30 του Ν.4497/2017 «Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία βιομηχανικών ειδών της
Κατηγορίας Ε' σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί το
χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με
αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Οι φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών μεριμνούν για τη διαφύλαξη του
χαρακτήρα της αγοράς. Τα αναφερόμενα στην παρούσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προκήρυξη
νέων αδειών και τον καθορισμό του είδους αυτών».

 Την από 19-11-2018 αίτηση του κ. Παπχιάνου Νικόλαου με την οποία ζητά αλλαγή κατηγορίας
πωλούμενου προϊόντος από την κατηγορία Γ΄α «Τυροκομικά-Αλλαντικά» στην κατηγορία Ε
«Βιομηχανικά είδη ».

 Το υπ΄αριθ. 1/2019 πρακτικό της Επιτροπής Λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ημαθίας με θέμα « Αλλαγή
κατηγορίας Επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών» η οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αλλαγή της
κατηγορίας του αιτούντα.

 Την από 14-02-2019 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων.

 Την υπ’αριθ. 2102/29359/23-08-2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Αλλαγή πωλούμενου προϊόντος
πωλητή λαϊκών αγορών» της υπ΄ αριθ. 590/1994 Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών του
Παπχιάνου Νικολάου από «Είδη ένδυσης» που αντιστοιχεί στην κατηγορία (ζ) της παρ. 8 του αρθρ. 14
του Ν. 4264/2014 σε « Τυροκομικά – Αλλαντικά» » που υπάγονται στην κατηγορίας (ι) της παρ. 8 του
αρθρ. 14 του Ν. 4264/2014.

Ο Δήμος Βέροιας, ως φορέας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Βέροιας, μεριμνά για την διαφύλαξη
του χαρακτήρα της αγοράς και το γεγονός ότι στη λαϊκή αγορά της Βέροιας υπάρχουν Επαγγελματικές
Άδειες Πωλητών Λαϊκών Αγορών με προϊόντα γης θαλάσσης 34 και με βιομηχανικά είδη 62.



Μαζί με την αίτηση κατατέθηκαν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Το Έντυπο της επαγγελματικής άδειας
β) Φωτοαντίγραφο Δελτίο Ταυτότητας
γ) Την υπ΄αρίθ. 2792/19568/18-07-2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : Θεώρηση Άδειας Επαγγελματία
Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου – Λαϊκών Αγορών.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την :Έγκριση ή Απόρριψη αιτιολογημένα του

αιτήματος του ανωτέρω ενδιαφερόμενου για την Αλλαγή κατηγορίας της υπ΄αριθ. 590/1994

Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών από την κατηγορία Γ΄α «Τυροκομικά-Αλλαντικά »

στην κατηγορία Ε «Βιομηχανικά είδη ».
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