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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 11/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 304/2016
Περίληψη
Έγκριση μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή
λαϊκών αγορών από τον Ι.Ταγκαλίδη στον Π.Ταγκαλίδη
Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 27-52016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν.
Μωυσιάδης, 11) Β.Λυκοστράτης, 12)Μ. Παπαϊωάννου,
13)Ι.Χειμώνας,
14)Λ.Ακριβόπουλος,
15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21)Ι.Κυρατλίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Α. Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Σ.Ελευθεριάδου,
28)Ν.Μπέκης,
29)Π.Παπαδίνα,
30)Α.Αποστολόπουλος,
31)Α.Μαρκούλης, 32)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Χ. Κούτρας, Θ. Κορωνάς,
Π.Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ζ.Πατσίκας, Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 301/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ.
Η.Τσιφλίδης, Θ.Αγγελίνας
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 305/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Αγγελίνας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 307/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 310/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 312/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Σ.Ελευθεριάδου και προσήλθε ο κ.
Ν.Μαυροκεφαλίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 313/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Σ.Ελευθεριάδου
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 314/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Τ.Χατζηαθανασίου,
Μ.Παπαϊωάννου.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο οικονομικών Στυλιανό
Ασλάνογλου, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της
μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από τον Ι.Ταγκαλίδη στον γιο του
Π.Ταγκαλίδη. Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι έχει ξεκινήσει η συγκομιδή των αγροτικών
προϊόντων (ροδάκινα, κεράσια), τα οποία όπως όλοι γνωρίζετε είναι ευπαθή, δε μπορούν να
συντηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν αν καθυστερήσει
η διαδικασία μεταβίβασης της άδειας.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 31-5-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:
 Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 9α του Νόμου 4264/2014 “Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων” (ΦΕΚ 118A΄), όπως σήμερα ισχύει, που αναφέρει ότι:
“Με απόφαση του οικείο Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται μόνο μία φορά η
μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέρφια της άδειας
παραγωγού , υπό της εξής προϋποθέσεις :
α) διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας παραγωγού πωλητή
λαϊκών αγορών, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν άρθρο και προσκομίζουν όλα τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά,
β) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, σε έναν μόνο εκ των νομίμων
κληρονόμων, με αντίστοιχη παραίτηση των υπολοίπων, η οποία γίνεται εγγράφως και φέρει
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή,
γ) σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον 67% με την
προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ το εν λόγω δικαίωμα ασκείται με αίτηση του δικαιούχου εντός
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννηση το δικαιώματος. Σε περίπτωση
παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως. Ο νέος κάτοχος,
τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και στις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου.
 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..
Με την υπ’ αριθ. πρωτ: 10533/30-05-16 αίτηση του, ο κ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του ΙΩΑΝΝΗ κάτοικος Μακροχωρίου, Β. Βεργίνας13, αιτείται την Μεταβίβασης της υπ΄αριθ.
27/09 άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει ο πατέρας του Ταγκαλίδης Ιωάννης
του Παναγιώτη.
Μαζί με την αίτηση κατατέθηκαν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11,η οποία έχει ισχύ τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της (28434/10-7-2015).
β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1), κατάσταση οικονομικών
δραστηριοτήτων και Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του προηγούμενου έτους.
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γ) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και έναρξης ταμειακής μηχανής από το Τaxis Net.gr.
δ) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.
3874/2010.
ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄ 1199)
υπουργική απόφαση.
στ) Φωτογραφίες.
ζ) Δημοτική Ενημερότητα και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
η) Δελτίο Ταυτότητας.
θ) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1.
ι) Πιστοποιητικό Οικ. Κατάσταση.
Κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι
πλήρη, πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις της παρ. 9 α του αρθ. 10 του ν. 4264/14, η
χορηγηθείσα άδεια δεν έχει μεταβιβαστεί άλλη φορά και εισηγούμαστε για τη Μεταβίβαση της
υπ΄αριθ 27/09 άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του ΤΑΓΚΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στον γιό του ΤΑΓΚΑΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 31-5-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 10533/30-5-2016 αίτηση του Π.Ταγκαλίδη
3.- Την από 1-6-2016 υπεύθυνη δήλωση του Ι.Ταγκαλίδη
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 94 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του
άρθρου 10 του Ν.4264/2014.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 27/09 άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών, από τον Ιωάννη Ταγκαλίδη του Παναγιώτη, στον γιο του Παναγιώτη Ταγκαλίδη του
Ιωάννη.
Η μεταβίβαση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από τον Ι.Ταγκαλίδη στον
Π.Ταγκαλίδη επιτρέπεται μόνο μία φορά και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του
Ν.4264/2014.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 304 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Παπαδόπουλος
Σιδηρόπουλος

Χ.

Δ.
Δ.
Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Α.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Ι.
Ι.
Ν.

Κεχαΐδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

