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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 10/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 158/2020
Πεξίιεςε
Υνξήγεζε άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ
αγνξψλ ζηελ .Φ.
ήκεξα 25 Μαΐοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 21-5-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 37 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Α.πκεσλίδνπ, Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Μηραειίδεο, 26)Υ.Κειεζίδεο, 27) Ν.Αγγέινπ, 28)
Β.ηεθαλφπνπινο, 29) Α.Μαξθνχιεο, 30) Κ.Σξνρφπνπινο, 31)
.ηνπγηάλλνο,
32)Κ.Θενδσξίδεο,
33)
Π.Μνπρηάξε,
34)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 35) Γ.Ράιιε, 36) Γ.Μειηφπνπινο, 37)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π.
Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Β.Λπθνζηξάηεο,
Υ.Σζηνχληαο, Α.ηδεξφπνπινο, .ηνπγηάλλνο, .Σδήκα

ΑΔΑ: 9ΠΨΞΩ9Ο-ΡΒΗ
ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 20-5-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ
ηπιηαλνχ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
αο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε:
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ.1ηνπ Νφκνπ 4497/13-11-2017 (ΦΔΚ 171 A΄)
«Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο
λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», δηεπθξηλίδεηαη φηη:
« Αξκφδηα αξρή έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ παξαγσγψλ πσιεηψλ είλαη ν δήκνο
ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ παξαγσγνχ».
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94, παξ. 6, εδάθην 32, ηνπ Ν.3852/2010 κε ζέκα «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο», κε ηηο νπνίεο κεηαβηβάδεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ ‘ε έθδνζε απνθάζεσλ
γηα ηελ ίδξπζε, ηε κεηαθίλεζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ ηεο ελ γέλεη
ιεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο
αληηθεηκέλνπ, εθηφο απφ ηελ απφθαζε ηνπνζέηεζεο ησλ πσιεηψλ ζηηο Λατθέο Αγνξέο, ε νπνία
εθδίδεηαη απφ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα.
 Σελ ππ΄αξηζ. 12679/07-02-18(θεθ. 353 β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε Θέκα: «Παξάβνιν
γηα ηηο άδεηεο παξαγσγψλ θαη επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ».
Με ηελ απφ 20/05/2020 αίηεζε ηεο , ε θα .ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ, αηηείηαη λα ηεο
ρνξεγεζεί άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ.
Καηαηέζεθαλ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α Αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ,ζηελ νπνία δειψλεη φηη δελ θαηέρεη νπνηαζδήπνηε άιιεο
κνξθήο άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ , ηα παξαγφκελα είδε, ηηο εθηηκψκελεο πνζφηεηεο ,ηελ έθηαζε
θαη ηελ ηνπνζεζία ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν παξαγσγφο επηζπκεί
λα δηαζέζεη ηα πξντφληα ηνπ.
β. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ λ.
3874/2010, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη επαγγεικαηίαο αγξφηεο.
γ. Αληίγξαθα ηεο ηειεπηαίαο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο θαη ηεο ηειεπηαίαο Δληαίαο
Γήισζεο Καιιηέξγεηαο/ Δθηξνθήο ΔΛΓΑ,
δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
ε. Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS.
ζη. Βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS.
δ. Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο.
ε. Παξάβνιν 10 €
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηε
ρνξήγεζε ε κε ηεο άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ ζηελ αλσηέξσ ελδηαθεξφκελε.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνχιεο: Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θη ε εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη
ζεηηθή, εκείο ζα ςεθίζνπκε απηφ πνπ πξνηείλεη ε ππεξεζία
Δδψ φκσο ε ππεξεζία δελ πξνηείλεη ζηελ εηζήγεζή ηεο.
Πξφεδξνο: Έρεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη γηα απηφ ε ππεξεζία εηζεγείηαη
ζην Γ..
Κ.Θενδσξίδεο: Πξνθχπηεη ζπκπεξαζκαηηθά…
Μαξθνχιεο: Γελ βιάπηεη λα ππάξρεη ε εηζήγεζε ηνπ ππαιιήινπ πνπ θάλεη ηνλ έιεγρν.
Πξφεδξνο: Θεσξείηαη πξνθαλέο θη εθ ηνπ πεξηζζνχ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηελ εηζήγεζε
αλαθέξεηαη φηη θαηαηέζεθαλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
Παπιίδεο: Κάπνηε δφζεθε κηα άδεηα θαη έηξεραλ κεηά νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζηα
δηθαζηήξηα θη φινη έιεγαλ φηη βαζηζηήθακε ζηελ ππεξεζία. Σν αλ ε ππεξεζία απνθεχγεη λα ην
γξάςεη καο βάδεη ζε ζθέςεηο
Αζιάλνγινπ: Ζ ππεξεζία δέρεηαη ηα δηθαηνινγεηηθά θη ν αληηδήκαξρνο ππνγξάθεη ην
εηζεγεηηθφ.
Μαξθνχιεο: ηελ εηζήγεζή ζαο αληηδήκαξρε ιέηε λα δνζεί ε άδεηα;
Αζιάλνγινπ: Φπζηθά…
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Μαξθνχιεο: Γξάθεηε «χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
απνθαζίζεη γηα ηε ρνξήγεζε ε κε ηεο άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ ζηελ αλσηέξσ
ελδηαθεξφκελε». Αχξην κπνξεί θάπνηνο λα καο πεη φηη δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
Αζιάλνγινπ: Σα δηθαηνινγεηηθά ππάξρνπλ
Μαξθνχιεο: Σφζν δχζθνιν είλαη απηφ πνπ ιέκε;
Γήκαξρνο: Ο αληηδήκαξρνο εηζεγείηαη ηε ρνξήγεζε θ.Μαξθνχιε
Αζιάλνγινπ: αο ην ιέσ ηψξα.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 20-5-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ
Αζιάλνγινπ.
2.- Σελ απφ 20-5-2020 αίηεζε ηεο .Φ.
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4497/2017, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη
184 ηνπ λ.4635/2019
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ ζηελ .Φ., θαζψο
πιεξνί φιεο ηηο θαηά λφκν πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 158 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 27-5-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

