ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 564/2016
Περίληψη
Έγκριση α) αλλαγής και β) προσθήκης
κατηγοριών
στην
υπ’
αριθ.
590/1994
επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του
Ν.Παπχιάνου.
Σήμερα 10 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 6-10-2016 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 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας,
21)Θ.Τέτος,
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος,
25)Ζ.Πατσίκας, 26)Γ.Γουλτίδης, 27)Ν.Μπέκης, 28)Π.Παπαδίνα,
29)Α.Αποστολόπουλος, 30)Α.Μαρκούλης.

Απόντες
Σ.Διαμάντης,
Ι.Χειμώνας,
Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Σ.Στουγιάννος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, 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, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας,
Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Γ.Γουλτίδης,
Ζ.Πατσίκας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 558/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο
κ.Τ.Χατζηαθανασίου.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 565/2016 απόφασης αποχώρησαν ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 569/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου,
Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Γ.Σοφιανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Α.Μαρκούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 29-9-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών
Στυλιανού Ασλάνογλου, που έχει ως εξής:
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.
 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 9 του Νόμου 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 118A΄), συμφώνα με το οποίο :« Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής
άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:
α) κατηγορίες α΄, β΄ και ι΄
β) κατηγορίες ε΄ και στ΄και
γ) κατηγορίες ζ΄, η΄ και θ΄.
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, στις
κατηγορίες α΄, β΄, γ΄, δ΄, και ε΄, καθώς και μεταξύ των κατηγοριών α΄, β΄, γ΄, δ΄, και ε΄».
 Το γεγονός ότι ο Δήμος Βέροιας ανανέωσε Επαγγελματικές Άδειες Πωλητών Λαϊκών
Αγορών με τις έξης κατηγορίες : 33 στην κατηγορία ζ΄ , 20 στην κατηγορίας α΄, 3 στην
κατηγορία ι΄, 1 στην κατηγορία γ΄ και 1 νωπών πουλερικών.
 Την αριθ. πρωτ: 35501/26-09-2016 αίτηση αλλαγής κατηγορίας της υπ΄αριθ.
590/1994 Επαγγελματικής Άδειας Πωλητής Λαϊκών Αγορών του Παπχιάνου Νικόλαου του
Γεωργίου κάτοικος Βεργίνας του Δήμου Βέροιας , με την οποία ο ενδιαφερόμενος αιτείται την
αλλαγής κατηγορίας της Επαγγελματικής του άδεια πωλητή λαϊκών αγορών από την κατηγορία
ζ΄, ειδών ένδυσης, στην κατηγορία α΄ (νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων), και
την προσθήκη των κατηγοριών β΄ (βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων
αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το
ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων), και ι΄ (ειδών παντοπωλείου, τρόφιμα σε
στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά, χαρτιού ατομικής ή οικιακής
φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου
καφέ), συνοδευόμενη με τα εξής δικαιολογητικά :
α) Το Έντυπο της επαγγελματικής άδειας
β) Φωτοαντίγραφο Δελτίο Ταυτότητας
γ) Την υπ΄αρίθ. 52680/14/1152 Απόφαση
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Δημάρχου

με

θέμα:

Ανανέωση

Κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι
πλήρη και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύναται να ικανοποιηθεί το αίτημα του
ενδιαφερόμενου.
Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την : Αλλαγή ή μη
κατηγορίας της υπ΄αριθ. 590/1994 Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών από
την κατηγορία ζ΄ στην κατηγορία α, και προσθήκη των κατηγοριών β΄ και ι΄ στον ανωτέρω
ενδιαφερόμενο με Αριθμό Μητρώου Πωλητή 590. Σε περίπτωση λήψης απόφασης για αλλαγή της
κατηγορίας της επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί
εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για τις νέες κατηγορίες α, β και ι.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 29-9-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου.

2.- Την με αρ. πρωτ. 35501/26-9-2016 αίτηση του Ν.Παπχιάνου.
3.- Την με αρ. πρωτ. 1152/7-5-2015 απόφαση Δημάρχου.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4264/2014, των άρθρων 65 και 94 του Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την αλλαγή κατηγορίας της υπ’ αριθ. 590/1994 επαγγελματικής άδειας
πωλητή λαϊκών αγορών του Νικολάου Παπχιάνου του Γεωργίου από την κατηγορία ζ΄(είδη
ένδυσης) στην κατηγορία α΄(Νωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, κομμένα άνθη).
Β) Εγκρίνει την προσθήκη των κατηγοριών β΄(βιολογικά νωπά, μεταποιημένα και
τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρου
το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων) και ι΄( είδη παντοπωλείου, τρόφιμα σε
στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά, χαρτιά ατομικής και οικιακής
φροντίδας, καθώς και ξηροί καρποί, μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα, τυποποιημένος κομμένος καφές)
στην υπ’ αριθ. 590/1994 επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του Νικολάου Παπχιάνου
του Γεωργίου.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δ.Βέροιας θα προβεί στην αλλαγή κατηγορίας από την
κατηγορία ζ΄ στην κατηγορία α΄ και την προσθήκη των κατηγοριών β΄ και ι΄, στην υπ’ αριθ.
590/1994 επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του Νικολάου Παπχιάνου του Γεωργίου,
κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για
τις νέες κατηγορίες α΄(Νωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, κομμένα άνθη), β΄(βιολογικά νωπά,
μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων) και ι΄( είδη
παντοπωλείου, τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά, χαρτιά
ατομικής και οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηροί καρποί, μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα,
τυποποιημένος κομμένος καφές).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 564 / 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.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Σ.
Ι.
Ι.

Θ.

Κορωνάς

Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Ν.
Π.
Α.

Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-10-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

