
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                  Αριθµ. Α̟όφ. 85/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 3ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  28 -3-2019    ηµέρα  Πέµ̟τη   και  ώρα  
19:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  6047/21-3-2019   ̟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 αδειών ̟αραγωγού ̟ωλητή υ̟αίθριου Εµ̟ορίου             
( λαϊκών αγορών ) στους Ραδουνισλή Νικόλαο και Αϊβατζίδη 
Αναστάσιο ( λαικών αγορών ) 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 7 Καραφουλίδης Ανέστης 
8 Σπενδαµίδης Γιώργος 8 Βύρλιος Μάρκος 
9 Κοκκινίδης Γεώργιος 9  Ανδρονικίδου Ιωάννα              
10 Χαιτίδης Γεώργιος 10 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
11 Αριστερίδης Ιωάννης   
12 Κύρκα Μαρία   
13 Παπαοικονόµου Παντελής   
14 Βρυζίδου Παρασκευή               

    15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
    16  Μπίγγας Στέφανος   

17 Τσολακίδης Ισαάκ 
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18  Ανδρεάδης Κων/νος      
19  Καραίσκος Γεώργιος         

   
20   Μίχος Κωνσταντίνος     
21  Ζαραφίδης ∆ηµήτριος              
22  Απαζίδου Σοφία                     

       23     Χόλµπα Αντωνία                                   
                                   
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  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 . 
…………………………………………………………………………… 
 Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ κ. Παρασκευή Βρυζίδου. 
…………………………………………………………………………... 
Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ  Κ. Σερσέµης,  Γ. Σ̟ενδαµίδης                      
και  Ι.  Τσολακίδης. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. 
Χαιτίδη Γεώργιο ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης ανέφερε τα εξής : 
Έχοντας υ̟όψη: 

1. την ̟ερ. 32, ̟αρ. 6, αρθ. 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος 
Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

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

3. την ̟αρ. 2 αρθ. 121 του Ν. 4512/2017 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τεύχος Α’) 
4. την 5650/15-3-2019  αίτηση  του Ραδουνισλή Νικόλαου του Χρίστου , 

κατοίκου Τ.Κ. Εµ̟ορίου , για την χορήγηση άδειας ̟αραγωγού 
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λαϊκών αγορών και την ̟ληρότητα των δικαιολογητικών ̟ου τη 
συνοδεύουν. 

5. την 3101/11-2-2019  αίτηση  του Αϊβατζίδη Αναστάσιου 

  του Αναστασίου , κατοίκου Τ.Κ. Μεσοβούνου , για την χορήγηση άδειας 
̟αραγωγού υ̟αίθριου εµ̟ορίου( Πλανόδιου)  και την ̟ληρότητα των 
δικαιολογητικών ̟ου τη συνοδεύουν. 

 

εισηγούµαστε 

Α.  Την χορήγηση άδειας ̟αραγωγού ̟ωλητή υ̟αίθριου εµ̟ορίου (λαϊκών 
αγορών), για την ̟ώληση «Ο̟ωροκη̟ευτικών», στον Ραδουνισλή Νικόλαο 
του Χρίστου, κατοίκου Τ.Κ. Εµ̟ορίου, σύµφωνα µε τους ̟αρακάτω όρους: 

 
1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για 

την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόµενων προϊόντων. 
Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκµισθωθεί και να 
χρησιµοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των 
τέκνων του δικαιούχου, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
τίθενται στον παρόντα για την αναπλήρωση. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 
και του άρθρου 25 του Ν. 4497/2017, κάθε παραγωγός φυσικό 
πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος 
πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των 
προϊόντων του. 

3. Η άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου εκδίδεται µια 
φορά και αντικαθίσταται µόνο σε περίπτωση απώλειας ή 
καταστροφής µε την κατάθεση αίτησης και παραβόλου από τον 
ενδιαφερόµενο. 

4. Η παρούσα άδεια ανανεώνεται, µία ή περισσότερες φορές κατ’ έτος 
από το ∆ήµο Εορδαίας. 

5. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου 
δικαιούται να κατέχει άδεια µίας µόνο µορφής υπαίθριου εµπορίου, 
δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιµου εµπορίου ή πλανόδιου εµπορίου. 

6. Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εµφανές για τον καταναλωτή 
σηµείο πινακίδα χρώµατος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 χ 0,40 
µ., στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η λέξη 
«ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και µε πεζά ευανάγνωστα γράµµατα λευκού 
χρώµατος το ονοµατεπώνυµό του, ο αριθµός αδείας, ο αριθµός 
µητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα και η γεωγραφική 
περιοχή, τουλάχιστον ο νοµός, που βρίσκεται η αγροτική 
εκµετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει. 

7. Οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εµπορίου, οι οποίοι τυγχάνουν 
µέλη συνεταιρισµών, οµάδων και οργανώσεων παραγωγών που 
ασκούν εµπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγουν, 
πρέπει να µπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγµή στα ελεγκτικά 
όργανα του παρόντος ότι εµπορεύονται µόνο το 20% των 
παραγόµενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται 
στο συνεταιρισµό, την οµάδα ή την οργάνωση παραγωγών, όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 11 
του Ν. 4497/2017. 
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8. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου καταγράφει τις πάσης 
φύσεως διακινούµενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, 
καταστροφή) σε ∆ελτία Αποστολής και τηρεί Καταστάσεις 
∆ιακινούµενων Ποσοτήτων ανά προϊόν, αριθµηµένες και θεωρηµένες 
από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω 
Καταστάσεις, καθώς και τα ∆ελτία Αποστολής τηρούνται από τους 
πωλητές µέχρι την επόµενη ανανέωση της άδειάς τους. 

9. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα υγειονοµική νοµοθεσία. 

10. Για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους αρµόδιους φορείς 
ελέγχου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και γίνονται οι 
περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΓ` του Ν.  

 

Β. Την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου 
(πλανόδιου), για την πώληση «Οπωροκηπευτικών» προϊόντων, στον 
Αϊβατζίδη Αναστάσιο του Αναστασίου, κατοίκου Τ.Κ. Μεσοβούνου – ∆. 
Εορδαίας, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 

1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους 
για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόµενων προϊόντων. 
Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκµισθωθεί και να 
χρησιµοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και 
των τέκνων του δικαιούχου, µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα για την 
αναπλήρωση. 

2. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού υπαίθριου πωλητή 
δικαιούται να κατέχει άδεια µίας µόνο µορφής υπαίθριου 
εµπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιµου εµπορίου ή 
πλανόδιου εµπορίου. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4 και του άρθρου 25 του Ν. 4497/2017, κάθε 
παραγωγός φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη 
δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε 
αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων 
του. 

4. Η άδεια πωλητή πλανόδιου παραγωγού εκδίδεται µια φορά και 
αντικαθίσταται µόνο σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής 
µε την κατάθεση αίτησης και παραβόλου από τον 
ενδιαφερόµενο. 

5. Η παρούσα άδεια ανανεώνεται, µία ή περισσότερες φορές από 
το ∆ήµο Εορδαίας. 

6. Ο δικαιούχος παραγωγός πλανόδιος πωλητής επιτρέπεται να 
δραστηριοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
του. Επίσης, µπορεί να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόµη 
Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα 
εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την παρ. 
3 άρθρο 47 του Ν. 4497/2017. 

7. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου: α) σε 
απόσταση µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων από 
καταστήµατα που διαθέτουν οµοειδή προϊόντα και β) σε 
δηµοτικές κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό άνω των πέντε 
χιλιάδων (5.000) κατοίκων 
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8. Ο παραγωγός υποχρεούται να τηρεί τις υγειονοµικές και 
λοιπές διατάξεις. 

9. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου καταγράφει τις 
πάσης φύσεως διακινούµενες ποσότητες (προς πώληση, 
επιστροφή, καταστροφή) σε ∆ελτία Αποστολής και τηρεί 
Καταστάσεις ∆ιακινούµενων Ποσοτήτων ανά προϊόν, 
αριθµηµένες και θεωρηµένες από την αρχή έκδοσης και 
ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω καταστάσεις, καθώς 
και τα ∆ελτία Αποστολής τηρούνται από τους πωλητές µέχρι 
την επόµενη ανανέωση της άδειάς τους. 

 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται  το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                            Αριθµ. α̟όφ. 85/2019  
 
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  
 
Α. Την χορήγηση άδειας ̟αραγωγού ̟ωλητή υ̟αίθριου εµ̟ορίου (λαϊκών 
αγορών), για την ̟ώληση «Ο̟ωροκη̟ευτικών», στον Ραδουνισλή Νικόλαο 
του Χρίστου, κατοίκου Τ.Κ. Εµ̟ορίου. 

Β. Την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου 
(πλανόδιου), για την πώληση «Οπωροκηπευτικών» προϊόντων, στον 
Αϊβατζίδη Αναστάσιο του Αναστασίου, κατοίκου Τ.Κ. Μεσοβούνου – ∆. 
Εορδαίας. 

Οι ανωτέρω άδειες χωρηγούνται σύµφωνα µε τους όρους  που 
αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης. 

 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ. 85/2019   
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος  

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 
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 6   Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 7   Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 8.   Σπενδαµίδης Γιώργος 

 9 .  Κοκκινίδης Γεώργιος 

 10. Αριστερίδης Ιωάννης 

     11. Χαιτίδης Γεώργιος 

 12. Κύρκα Μαρία 

 13. Παπαοικονόµου Παντελής 

 14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος 

           Πτολεµαΐδα 16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  17. Τσολακίδης Ισαάκ 

            Συµβουλίου     18. Ανδρεάδης Κων/νος 

 19. Καραίσκος Γεώργιος       

 20. Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος               

 22. Απαζίδου Σοφία 

 Παπαοικονόµου Παντελής 23. Χόλµπα Αντωνία 

                   

                  

  

    

             

 
 
           
                                          
 
 

ΑΔΑ: 6ΧΧ1ΩΡ6-ΧΝ8


		2019-05-21T11:41:16+0300
	Athens




