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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.03.2017  

Αριθμ. πρωτ.: 1475 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

30/2017 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 28.02.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 5
ο
 :  Έγκριση ανάκλησης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς της Κορδάμπαλου 

Βασιλικής του Γεωργίου. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.02.2017, ώρα 14:00 (2:00μ.μ.), 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 1326/23.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

 

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαπέτης Αντώνιος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Σμυρλής Βασίλειος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 27. Μπεϊνάς Αντώνιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης γνωστοποίησε στο 

Σώμα τις επιστολές των δημοτικών Συμβούλων Αντώνιου Μπεϊνά και Θωμά Σιμούλη με τις οποίες 

δηλώνουν την ανεξαρτητοποίησής του από την παράταξη της μείζονος μειοψηφία «Δώτιον Πεδίον». 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 5
ο
 :  Έγκριση ανάκλησης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς της Κορδάμπαλου 

Βασιλικής του Γεωργίου. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Βασίλειος Σμυρλής, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 14 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε από 

την παρ.3 του άρθρου 93 του Ν.4314/14 και συμπληρώθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4328/15) 

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. 

 

Η κ. ΚΟΥΡΔΑΜΠΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου, κάτοικος οικισμού Βελίκας, ΤΚ Μελιβοίας, με την 

υπ’ αριθμ. 859/7-02-2017 αίτησή της, μας κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 2649/92 (εκδόθηκε από την πρώην ΝΑ 

Λάρισας) άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών καθώς και την βεβαίωση διακοπής εργασιών 

(Α΄ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ) και ζητά την παραίτηση – ανάκληση της αδείας της λόγω παύσης της δραστηριότητας 

της. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την ανάκληση της της  υπ’ άριθμ. 2649/92 

(εκδόθηκε από την πρώην ΝΑ Λάρισας) άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών με είδος 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ της κ. ΚΟΥΡΔΑΜΠΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Γεωργίου (ΑΦΜ 044823616, ΑΔΤ 

Μ820191),λόγω παύσης της δραστηριότητας της και  η οποία δεν θα δικαιούται καινούργια άδεια 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τις επιπλέον 

ενέργειες. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Βασίλειου Σμυρλή, αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και το 

συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4264/2014 (Α΄-118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 

εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρθρου 93 του 

Ν.4314/14 και συμπληρώθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4328/15, 

- την υπ’ αριθμ. 859/07.02.2017 αίτηση της Κορδάμπαλου Βασιλικής του Γεωργίου, με τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

- την υπ’ αριθμ. 2649/92 (εκδόθηκε από την πρώην ΝΑ Λάρισας) άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών 

αγορών καθώς και την βεβαίωση διακοπής εργασιών (Α΄ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ), 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την ανάκληση της υπ’ άριθμ. 2649/92 (εκδόθηκε από την πρώην ΝΑ Λάρισας) άδειας 

επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών με είδος ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ της κ. ΚΟΥΡΔΑΜΠΑΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Γεωργίου (ΑΦΜ 044823616, ΑΔΤ Μ820191),λόγω παύσης της δραστηριότητας της και  

η οποία δεν θα δικαιούται καινούργια άδεια. 

 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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