
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ. 248 / 2018 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 13ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-8-2018    ηµέρα  ∆ευτέρα     και  
ώρα  7 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  17412/21-8-2018   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
………………………………………………………………………………………… 
  Χορήγηση άδειας ̟αραγωγού ̟ωλητή υ̟αίθριου ( στάσιµου ) 
εµ̟ορίου. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Βρυζίδου Παρασκευή 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     
9 Κάλφας Γεώργιος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Απαζίδου Σοφία 
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11   Ανδρονικίδου Ιωάννα   

    12 Κύρκα Μαρία    
    13 Αριστερίδης Ιωάννης   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Τσολακίδης Ισαάκ 
16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Καραίσκος Γεώργιος       
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20 Μίχος Κωνσταντίνος         
21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
22 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. ̟ρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ  
Χαιτίδη Γεώργιο  ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης  και έχοντας υ̟όψη : 
Έχοντας υ̟όψη: 

1. τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος 
Α’) «Άσκηση υ̟αίθριων εµ̟ορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισµός της ε̟ιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες 
διατάξεις». 

2. Την ̟αρ. 2 αρθ. 121 του Ν. 4512/2017 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 
τεύχος Α’). 

3. Το 1010/7/3/1-µβ/11-7-2018 έγγραφο του Τµήµατος 
Τροχαίας Πτολεµαΐδας ό̟ου γνωµοδοτεί σχετικά µε την 
ασφάλεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τη διενέργεια 
στάσιµου εµ̟ορίου. 

4. Το 15588/20-7-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υ̟ηρεσιών του ∆. Εορδαίας. 

5. Τον κανονισµό κοινοχρήστων χώρων µε τον ο̟οίο δεν 
καθορίζονται θέσεις στάσιµου εµ̟ορίου. 

6. Την 14741/5-7-2018 αίτηση της Πουαρίδου Ελισάβετ του 
Ιωάννη, ̟αραγωγού, για τη χορήγηση άδειας υ̟αίθριου 
(στάσιµου) εµ̟ορίου. 
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εισηγούµαστε 

Α) Τον καθορισµό θέσης στάσιµου εµ̟ορίου για ̟αραγωγούς, 
εµβαδού 9τ.µ., ε̟ί της αγροτικής οδού ̟ου οδηγεί στο σταθµό 
µεταφόρτωσης της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ (̟λησίον της γέφυρας Ανατολικού) 
στη ∆.Κ. Πτολεµαΐδας και σύµφωνα µε το συνηµµένο 
το̟ογραφικό διάγραµµα. Για το χώρο αυτό το Τµ. Τροχαίας 
Εορδαίας γνωµοδότησε θετικά (µε το 3 σχετ.) και σύµφωνα µε την 
α̟αίτηση της ̟αρ. 10 άρθ. 40 του Ν. 4497/2017. 
 
Β) Την χορήγηση άδειας ̟αραγωγού ̟ωλητή υ̟αίθριου εµ̟ορίου 
(στάσιµου), για την ̟ώληση «Ο̟ωροκη̟ευτικών» ̟ροϊόντων, στην 
Πουαρίδου Ελισάβετ του Ιωάννη, µονίµου κατοίκου ∆.Κ. 
Πτολεµαΐδας – ∆. Εορδαίας, σύµφωνα µε τους ̟αρακάτω όρους: 

1. Η άδεια είναι ̟ροσω̟ο̟αγής και χορηγείται στους 
δικαιούχους για την ̟ώληση α̟οκλειστικά 
ιδιο̟αραγόµενων ̟ροϊόντων. Α̟αγορεύεται αυστηρά 
να ̟αραχωρηθεί, να εκµισθωθεί και να χρησιµο̟οιηθεί 
α̟ό τρίτα ̟ρόσω̟α, ̟έραν του συζύγου και των 
τέκνων του δικαιούχου, µε τους όρους και τις 
̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου τίθενται στον ̟αρόντα για την 
ανα̟λήρωση. 

2. Κάθε δικαιούχος άδειας ̟αραγωγού ̟ωλητή 
δικαιούται να κατέχει άδεια µίας µόνο µορφής 
υ̟αίθριου εµ̟ορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή 
στάσιµου εµ̟ορίου ή ̟λανόδιου εµ̟ορίου. 

3. Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της ̟αραγράφου 3 
του άρθρου 4 και του άρθρου 25 του Ν. 4497/2017, 
κάθε ̟αραγωγός φυσικό ̟ρόσω̟ο υ̟οχρεούται κατά 
τη δραστηριο̟οίησή του ως υ̟αίθριος ̟ωλητής, σε 
αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία στο χώρο ̟ώλησης των 
̟ροϊόντων του. 

4. Η ̟αραγωγική άδεια υ̟αίθριου εµ̟ορίου εκδίδεται 
µια φορά και αντικαθίσταται µόνο σε ̟ερί̟τωση 
α̟ώλειας ή καταστροφής µε την κατάθεση αίτησης και 
̟αραβόλου α̟ό τον ενδιαφερόµενο. 

5. Η ̟αρούσα άδεια ανανεώνεται, µία ή ̟ερισσότερες 
φορές α̟ό το ∆ήµο Εορδαίας. 
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6. Ο δικαιούχος ̟αραγωγός ̟ωλητής στάσιµου εµ̟ορίου, 
ε̟ιτρέ̟εται να δραστηριο̟οιείται σε ̟ροκαθορισµένες 
θέσεις στάσιµου εµ̟ορίου ̟ου έχουν καθοριστεί στην 
Περιφερειακή Ενότητα ή τις Περιφερειακές Ενότητες 
̟ου βρίσκονται οι γεωργικές του εκµεταλλεύσεις, 
ύστερα α̟ό έγκριση του δήµου στα διοικητικά όρια 
του ο̟οίου βρίσκεται η θέση και σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες του άρθ. 41 του Ν. 4497/2017. 

7. Κάθε σηµείο στάσιµου εµ̟ορίου µ̟ορεί να διατίθενται 
σε διαφορετικούς ̟αραγωγούς ανάλογα µε τις ηµέρες 
δραστηριο̟οίησης και το χρονικό διάστηµα του έτους 
για το ο̟οίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι. 

8. Το οφειλόµενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 
υ̟ολογίζεται ανάλογα µε τις µέρες κατάληψης εντός 
του έτους σύµφωνα µε την άδεια και καταβάλλεται 
τµηµατικά ανά µήνα και µέχρι το τέλος του 
̟ροηγούµενου µήνα αυτού ̟ου αφορά. 

9. Κάθε ̟αραγωγός ̟ωλητής υ̟αίθριου εµ̟ορίου 
καταγράφει τις ̟άσης φύσεως διακινούµενες 
̟οσότητες (̟ρος ̟ώληση, ε̟ιστροφή, καταστροφή) σε 
∆ελτία Α̟οστολής και τηρεί Καταστάσεις 
∆ιακινούµενων Ποσοτήτων ανά ̟ροϊόν, αριθµηµένες 
και θεωρηµένες α̟ό την αρχή έκδοσης και ανανέωσης 
της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις, καθώς και τα 
∆ελτία Α̟οστολής τηρούνται α̟ό τους ̟ωλητές µέχρι 
την ε̟όµενη ανανέωση της άδειάς τους. 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται  το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                            Αριθµ. α̟όφ. 248/2018 
 
Το ∆.Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τις αναφερόµενες διατάξεις καθώς 
και το αίτηµα της ενδιαφερόµενης  
 
                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

1. Καθορίζει τη  θέση στάσιµου εµ̟ορίου για ̟αραγωγούς, 
εµβαδού 9τ.µ., ε̟ί της αγροτικής οδού ̟ου οδηγεί στο 
σταθµό µεταφόρτωσης της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ (̟λησίον της γέφυρας 
Ανατολικού) στη ∆.Κ. Πτολεµαΐδας και σύµφωνα µε το 
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συνηµµένο το̟ογραφικό διάγραµµα. Για το χώρο αυτό το 
Τµ. Τροχαίας Εορδαίας γνωµοδότησε θετικά (µε το 3 σχετ.) 
και σύµφωνα µε την α̟αίτηση της ̟αρ. 10 άρθ. 40 του Ν. 
4497/2017. 

2. Την χορήγηση άδειας ̟αραγωγού ̟ωλητή υ̟αίθριου 
εµ̟ορίου (στάσιµου), για την ̟ώληση «Ο̟ωροκη̟ευτικών» 
̟ροϊόντων, στην Πουαρίδου Ελισάβετ του Ιωάννη, µονίµου 
κατοίκου ∆.Κ. Πτολεµαΐδας – ∆. Εορδαίας, σύµφωνα µε τους  
όρους ̟ου αναγράφονται στο εισηγητικό της α̟όφασης  

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  248  /2018 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    

 1  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2  Καίδης Απόστολος 

 3  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9 Κάλφας Γεώργιος 

     10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11 Χαιτίδης Γεώργιος 

 12 Κύρκα Μαρία  

 13 Αριστερίδης Ιωάννης 

 14 Παπαοικονόµου Παντελής 

 15 Τσολακίδης Ισαάκ 

              Πτολεµαΐδα 16 Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 

            Συµβουλίου 18 Μπίγγας Στέφανος 

 19 Καραίσκος Γεώργιος       

 20 Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           22. Χολµπα Αντωνία 
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