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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.  

Σήμερα Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 11:00 
π.μ., συνεδρίασε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου,  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 15790/21-7-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.  Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος,
3. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία  Ιατρίδου  –Βλαδίκα  (Αναπλ. 
μέλος).

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος,
3.  Ελισάβετ  Φράγκου  –Κυανίδου, 

Τακτ. μέλος,
4. Κων/νος  Λαμπρόπουλος  Τακτ. 

μέλος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει  την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής αρχίζουν να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 15732/20-7-20017 εισήγηση 
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, οι οποίες έχουν 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»  η  
αρμοδιότητα για την χορήγηση παραγωγικών αδειών  περιήλθε στους Δήμους .
2. Την  υπ΄  αρίθμ.  43/13-02-2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  «  
Προκήρυξης δύο επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών ».
3. Την  υπ’  αριθ.  268721(1344)/30-06-2017  απόφαση  του  κ.  Αντιπεριφερειάρχη  
Πέλλας περί « Έγκρισης χορήγησης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών για το Δήμο  
Έδεσσας ». 
4. Τα άρθρα 8 & 14 του Ν.4264/2014 (  ΦΕΚ Α΄ 118/15-05-2014 )  «  Άσκηση  
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εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

Α. Νομικό πλαίσιο
Άρθρο 8
«Άδειες πωλητή λαϊκών αγορών» .

«1.Στις  λαϊκές  αγορές  επιτρέπεται  να δραστηριοποιούνται  φυσικά πρόσωπα που είναι  
παραγωγοί  ή  επαγγελματίες  πωλητές  αυτοπροσώπως,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά,  
συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν  
άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.

2.Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι:
(α) ………(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για 
μεν  τον  παραγωγό  και  τη  συνεταιριστική  οργάνωση  ή  την  αναγνωρισμένη  ομάδα  
παραγωγών,  εφόσον δραστηριοποιείται  ή  έχει  την  έδρα του  στα διοικητικά όρια του  
οικείου  δήμου,  για  δε  τον  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών,  εφόσον  έχει  την  
κατοικία  ή  τη  μόνιμη  διαμονή  του  στον  οικείο  Δήμο  και  για  τις  θέσεις  που  
προκηρύσσονται σε αυτόν.»

Άρθρο 14
«Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών».
«1.  Κάθε  φυσικό  πρόσωπο,  που  δεν  είναι  παραγωγός,  μπορεί  να  αποκτήσει  άδεια  
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, μετά από σχετική προκήρυξη, η οποία εκδίδεται  
από τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας  
για  τις  λαϊκές  αγορές  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές  
της υπόλοιπης χώρας και  εγκρίνεται  με απόφαση του αντίστοιχου Περιφερειάρχη. Με  
την ίδια απόφαση  καθορίζονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε  κατηγορία  
δικαιούχων,  πλην  των  δικαιολογητικών  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  6  του  
παρόντος άρθρου, κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εφαρμογή του παρόντος  
και  συγκροτείται  τριμελής  επιτροπή  για  τη  διενέργεια  κλήρωσης  ανά  κατηγορία  
δικαιούχων, με Πρόεδρο δικαστικό και μέλη από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και  
του οικείου δήμου. Για την επιλογή του Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία  
του άρθρου 5.

2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε  
ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, και μεταξύ αυτών κατά  
προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες  
κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα  
(50%) και τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών,  
καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου  
του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε  
γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down,  

2



εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες  
εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς  
παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα  
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες  
ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

3. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία της κλήρωσης της παραγράφου 1,  
στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση  
διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά  
κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία  
προσώπων. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων από ανέργους είναι μικρότερος από τον αριθμό  
των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα  
προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
4. Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά  
του, καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή  
αναπηρίας. Εξαιρούνται οι επαγγελματίες πωλητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου  
2 του παρόντος άρθρου, ως και όσοι κατέχουν άδεια κατά τη διάταξη της περίπτωσης α΄  
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί  
λόγω αναπηρίας ή τυφλότητας ενώ κατείχαν άδεια επαγγελματία πωλητή, κατά την  
έκδοση του παρόντος νόμου. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ.
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.

5. Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της  
Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα έχουν  
δικαίωμα να μην εισπράττουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των κατόχων  
επαγγελματικής άδειας πωλητών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν οι κάτοχοι αυτοί  
δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, στις λαϊκές αγορές αυτοπροσώπως για χρονικό  
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών και βεβαιώνεται τούτο με εκθέσεις των αρμόδιων  
υπαλλήλων.

6. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο  
λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος  
καταθέτει προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:

α) Φορολογική ενημερότητα.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του  
οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 2 του  
παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων  
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ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την  
ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.

7. Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της  
προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία  
έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας  
Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199)  
υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει  
υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω  
γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα  
οριζόμενα στην προκήρυξη.
8.  Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα  
(10) κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,
β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων,  
πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα 
αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και  
παρασκευασμάτων ζύμης,
ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών  
τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών  
υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών  
παντοπωλείου (μη εδώδιμα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες,  
χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών,  
δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού,  
επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν.  
1564/1985 (Α΄ 164), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’  
εξουσιοδότησή του,
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.

9.  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 από τις κατηγορίες στ ', ζ ', η ', θ ' και ľ στις κατηγορίες  
α ', β ', γ ', δ ' και ε ',καθώς και μεταξύ των κατηγοριών α ', β ', γ ', δ ' και ε '
10.  Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήμα ορθογώνιο  
παραλληλόγραμμο ύψους 0,11 μ. και πλάτους 0,08 μ., χρώμα γαλάζιο και φέρει τα  
εξής στοιχεία:
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α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της  
άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση  
κατοικίας του.
γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση.
δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχου.
στ) Τη λαϊκή αγορά και τη συγκεκριμένη θέση εντός αυτής στην οποία δραστηριοποιείται  
ο κάτοχος της άδειας ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των  
στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την  
άδεια.
η) Τις κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων»

Β. ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανακληθείσες  ή  ακυρωθείσες  για  οποιοδήποτε  λόγο  
επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, ο Δήμος Έδεσσας  με την υπ’ αριθ.  
43/2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  προέβη  στην  προκήρυξη  δύο  επαγγελματικών  αδειών,  
κατηγορίας  (Α:  Νωπών  οπωροκηπευτικών,  αβγών,  κομμένων  ανθέων)  κατά  σειρά  
προτεραιότητας με βάση κοινωνικά κριτήρια σε ακόλουθες κατηγορίες που αναφέρονται  
στην ενότητα Α.
Λαμβάνοντας  υπόψη  την  παρ.  3  του  άρθ.  1  της  ανωτέρω  προκήρυξης,  όταν  δεν  
υπάρχουν αιτούντες που ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες που αναφέρονται στην παρ. 2  
του άρθ.  14  του Ν.4264/2014,  οι  άδειες  παραχωρούνται  σε δικαιούχους  επόμενων  
κατηγοριών.

Γ. Αιτήσεις που κατατέθηκαν 
1. Η υπ΄αριθμ.  15174/13-07-2017  αίτηση του  κ. ΛΙΑΡΟΥ Ιωάννη του Γεωργίου 

και της Σοφίας, κατοίκου Έδεσσα, με Α.Δ.Τ. ΑΖ806615 και Α.Φ.Μ. 105961687, ΔΟΥ  
Έδεσσας, με  τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά του άρθ. 14.
2. Η υπ’ αριθ. 15221/13-07-2017 αίτηση της κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Θεοδώρας του 

Κυριάκου  και  της  Βασιλικής,  κατοίκου  Τ.Κ.  Παναγίτσας  Δήμου  Έδεσσας  με  Α.Δ.Τ.  
Π226059  και  Α.Φ.Μ.  105998681,  ΔΥΟ  Έδεσσας,  με   τα  ανωτέρω  αναφερόμενα  
δικαιολογητικά του άρθ. 14.
  
ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/
Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ/ΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΑΦ.Μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1 ΛΙΑΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ806615 105961687 Ζ

2 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π226059 105998681 Α

   Λαμβάνοντας υπόψη:
Το  γεγονός  ότι  κατατέθηκαν  δύο  αιτήσεις,  των  κατηγοριών  (α)  και  (ζ),  οι  οποίες  

πληρούν  όλες  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  της  προκήρυξης,  παρέλκει  αφενός  η  
ταξινόμηση  των  αιτούντων  σε  κατηγορίες-  πίνακες  και  αφετέρου  η  διαδικασία  της  
πλήρωσης από την αρμόδια επιτροπή.  
Το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά της παρ. Γ του άρθ. 2 της προκήρυξης (βεβαίωση 

ασφαλιστικής  ενημερότητας  και  βεβαίωση   άσκησης  δραστηριοτήτων)  απαιτούν  ως  
προϋπόθεση την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δήμου μας

Εισηγούμαστε
    Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, να εγκρίνετε τη  
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χορήγηση δύο επαγγελματικών αδειών λαϊκής αγοράς σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ.  
43/13-02-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο την πώληση 
(νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων) στους ανωτέρω αναφερόμενους 
στο ΠΙΝΑΚΑ, οι οποίες ισχύουν για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Έδεσσας, με την  
επιφύλαξη ανάκλησης σε περίπτωση μη προσκόμισης των ελλειπόντων δικαιολογητικών  
σύμφωνα με τα παραπάνω.
           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά.
          Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της, κι αφού έλαβε υπόψη της, την αριθ. πρωτ. 15732/20-7-2017 εισήγηση 
του  Τμήματος  Αδειοδοτήσεων  του  Δήμου,,  την  αριθ.  43/2017  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1  εδ. Α του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
        Εγκρίνει τη χορήγηση δύο (2) επαγγελματικών αδειών λαϊκής αγοράς, για την 
πώληση   νωπών  οπωροκηπευτικών,  αβγών,  κομμένων  ανθέων, σύμφωνα  με  τον 
ακόλουθο  ΠΙΝΑΚΑ, οι οποίες ισχύουν για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Έδεσσας, με 
την  επιφύλαξη  ανάκλησής  της,  σε  περίπτωση  μη  προσκόμισης  των  ελλειπόντων 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ/ΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΑΦ.Μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1 ΛΙΑΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ806615 105961687 Ζ

2 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π226059 105998681 Α

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:30 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 24/2017
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 28/7/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –Κατσάρα, 
Αναστασία Βλαδίκα- Ιατρίδου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Εσωτερική Διανομή:
-Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
-Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  &  Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.
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