
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Αριθμ. Απόφ.     125/2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της 15ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  27-08-2020   ημέρα  Πέμπτη    και  ώρα  18:00   το 
Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε, μετά  την  υπ. αριθμ.  16885/20-8-2020 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  και 
της ΚΥΑ 3061 και 32009/23-5-20 και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 
με τα παρακάτω θέματα: 
 
………………………………………………………………………………………… 
Αποφασίσθηκε η χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου 

(λαϊκών αγορών) 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά  
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Τραχανάς Δημήτρης 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 

 
1. Παπαχρήστου Αναστ 
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης Δημήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Χόλμπα Αντωνία 

 
 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  προσκλήθηκε και  απάντησε με 
σχετικό email  σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 
…………………………………………………………………………………………. 
Για το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαβίβασε  με email σε 
όλους τους ΔΣ την  15577/24-8-2020 έγγραφη εισήγηση  του τμήματος ρύθμισης 
εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγηση αδειών του Δήμου μας  το περιεχόμενο 
της οποίας έχει ως εξής : 
Έχοντας υπόψη: 

1. την περ. 32, παρ. 6, αρθ. 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος 
Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

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

3. την παρ. 2 αρθ. 121 του Ν. 4512/2017 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τεύχος Α’) 
4. την 15577/3-8-2020 αίτηση της Κουρτίδου Χριστίνας  του Κων/νου , 

μονίμου κατοίκου Τ.Κ. Μηλοχωρίου, για την χορήγηση άδειας 
παραγωγού λαϊκών αγορών και την πληρότητα των δικαιολογητικών που 
τη συνοδεύουν. 

εισηγούμαστε 

Την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών 
αγορών), για την πώληση «Οπωροκηπευτικών», στην Κουρτίδου Χριστίνας  του 
Κων/νου , κατοίκου Τ.Κ. Μηλοχωρίου, 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 
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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. Ο παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε 
λαϊκές αγορές που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, μετά την 
τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 32 του Ν. 4497/2017 για την 
κατανομή - τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές. 

4. 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. 

5. Η παρούσα άδεια ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές κατ’ 
έτος από το Δήμο Εορδαίας. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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

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

11. 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. 
4497/2017. 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί το συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 

Αριθμ. απόφ. 125/2020 
 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 
 

Την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών 
αγορών), για την πώληση «Οπωροκηπευτικών», στην Κουρτίδου Χριστίνας  του 
Κων/νου, κατοίκου Τ.Κ. Μηλοχωρίου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 
στο εισηγητικό της απόφασης. 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 125/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
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Πτολεμαΐδα  

 
Ο Πρόεδρος  

Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 
 
 
        Χαρακτσής Ιωάννης        

Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Τραχανάς Δημήτρης 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 

 
 

ΑΔΑ: 6Θ6ΟΩΡ6-0ΜΡ


		2020-09-01T10:32:11+0300
	Athens




