
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 5/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τέταρτη (4) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 5/31.3.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Ζιούπου  Άννα 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ματθαίου Αθανάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Δημητριάδης Χρήστος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Γκλάβας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Σιδέρης Νικόλαος 

2 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Κανταράς Αναστάσιος 

6 Ξάκης Ιωάννης 

7 Παπούλιος Ιωάννης 

8 Πάνος Ιωακείμ 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Αριθμός θέματος : 4
ο 
 Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών 

Αριθμός Απόφασης : 108  

  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 4
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος  

ανέφερε τα εξής: «Με την υπ’ αριθ. 3600/31-3-2017 αίτησή του, ο κ. Παπαδόπουολος Σταύρος 

του Χρήστου, κάτοχος της υπ’ αριθ. 22/2006 επαγγελματικής άδειας Λαϊκής Αγοράς η οποία 
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ανανεώθηκε από τον Δήμο μα, ζητά την μεταβίβαση της στον υιό του Παπαδόπουλο 

Κωνσταντίνο του Σταύρου. 

Σύμφωνα με το Ν. 4264/14, η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι 

προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. 

Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Αττικής 

ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα ή με απόφαση του οικείου Δημοτικού 

Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται μια φορά μόνον η 

μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων 

τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών που αποδεικνύονται με 

την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, στις εξής περιπτώσεις: 

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και 

β) σε περίπτωση μόνιμης εφ’ όρου ζωής αναπηρίας του κατόχου της άδειας σε ποσοστό 

67% τουλάχιστον με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις 

Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) (παρ. 1 άρθρο 15 

Ν. 4264/14, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 93 του Ν. 4314/14) 

Επίσης επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση της άδειας στα τέκνω ή στον/στην σύζυγο ή 

στους αδελφούς, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο 

πωλητή (παρ. 1 άρθρο 15 Ν. 4264/14, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 93 του 

Ν. 4314/14) 

α) Η μεταβίβαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων, η οποία 

υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. 

Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως. 

Χρονική αφετηρία για τη γέννηση του δικαιώματος για τις μεν μεταβιβάσεις λόγω θανάτου 

νοείται η ημερομηνία θανάτου, για τις δε περιπτώσεις αναπηρίας η ημερομηνία πιστοποίησής 

της. 

β) η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται την άδεια κατά την 

ως άνω σειρά προτεραιότητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από δημόσια Αρχή. Η μεταβιβασθείσα άδεια φέρει την ένδειξη «Η παρούσα άδεια 

δεν μεταβιβάζεται εκ νέου». 

γ) Πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατοχή επαγγελματικής άδειας 

που αναφέρονται στο άρθρο 14, απαιτείται επιπλέον σε περίπτωση θανάτου, ληξιαρχική πράξη 

θανάτου και σε περίπτωση αναπηρίας, σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, βεβαίωση που εκδίδεται 

από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην οποία 

ρητά θα αναγράφεται ο προσδιορισμός της αναπηρίας ως μόνιμης (εφ’ όρου ζωής). 

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 ίδος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος 

ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. (παρ. 2 άρθρο 15 Ν. 4264/14, όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 93 του Ν. 4314/14). 

Ο παραπάνω αιτών προσκόμισε βεβαιώσεις ότι απασχολεί τον υιό του Παπαδόπουλο 

Κωνσταντίνο του Σταύρου με πρόσληψη και ένσημα ως υπάλληλος του στην Λαϊκή Αγορά, 

καθώς και υπεύθυνη δήλωση της συζύγου του ότι αποποιείται το δικαίωμα της μεταβίβασης. 

Καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την παραπάνω μεταβίβαση της άδειας Λαϊκών Αγορών.   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 3600/31-3-2017 

αίτηση του κ. Παπαδόπουλου Σταύρου του Χρήστου, το Ν. 4264/14 και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 22/2006 επαγγελματικής άδειας Λαϊκής Αγοράς του κ. 

Παπαδόπουλου Σταύρου του Χρήστου, η οποία ανανεώθηκε από τον Δήμο μας, στον υιό 

του Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Σταύρου  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 108/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 13-4-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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