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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 242/2016

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με
αριθ.32536/7-12-2016 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής
Ανάπτυξης.

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 32933/13-12-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ζαχαριάδης Κων/νος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16. Χουρσόγλου Χρήστος
17. Πασόης Δημήτριος
18. Καλδερεμτζή Δέσποινα
19. Μπαγκή Αικατέρινη
20. Ιωαννίδης Ιωάννης
21. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22. Νικολαϊδης Κων/νος
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23. Μπογδάνης Μιχαήλ
24. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
25. Αμπάρη Γεωργία
26. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παρούτογλου Νικόλαος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
3. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Αντωνίου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
9. Παππας Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
10. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι (20),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη,
κ. Μπίνος Αναστάσιος και ο κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Το ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Κόγιος Ανδρέας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και στην συνέχεια
αποχώρισε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Αβραμίκας Στέφανος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία και η κα Μπαγκή Αικατερίνη αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση
του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης και επανήλθαν πριν την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 22ου θέματος ημερησίας
διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 26ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 26ου θέματος
ημερησίας διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

2

ΑΔΑ: 6Ξ16ΩΨΩ-ΗΩΕ

ο

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15 θέμα
ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην ¨Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών¨ ενημέρωσε
σχετικά το Σώμα. Σχετική είναι και η αριθμ.πρωτ.: 32536/07-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής –
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και
η οποία έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ: Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην παραγωγό Τσάνταλη Αγγελική του
Χρήστου
Σύμφωνα με το στοιχείο 32 της παρ. 6 του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 8 του ν.4264/2014, το
Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του δήμου.
Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η με αρ. πρωτ. 27463/2016 αίτηση της κας. Τσάνταλη Αγγελικής του Χρήστου με
Α.Δ.Τ. ΑΜ 406088 για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Μετά την εξέταση των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία η αιτούσα αναφέρει ότι:
Α. α. ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην
παραγωγή πρόσωπα ο/η σύζυγος και πρόσωπα που έχουν συγγένεια εξ αίματος
μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού.
β. το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις
ποσότητες των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα
διαθέσει στις λαϊκές αγορές
γ. οι μισθωμένες εκτάσεις καλλιέργειας που δήλωσε βρίσκονται εντός των ορίων της
Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα
δ. είναι επαγγελματίας αγρότης, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με το ν. 3874/2010
ε. τον αριθμό μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ
στ. μέχρι τρείς λαϊκές ανά ημέρα στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης, επιθυμεί να
δραστηριοποιηθεί
ζ. θα δραστηριοποιείται σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και δεν έχει υποβάλει αίτηση
άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών
παραγωγού λαϊκών αγορών
η. ότι οι ποσότητες που διαθέσει στις λαϊκές αγορές είναι αυτές που αναγράφει στην
αίτησή της
Β. Κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της παραγωγικής της άδειας θα διαθέτει την παραγωγή της σε λαϊκές
αγορές. Σε περίπτωση διάθεσης κατά την ίδια περίοδο μέρος της παραγωγής της σε εμπόρους ή μέσω
συνεταιρισμών ή σε περίπτωση αποθήκευσης, υποχρεούται άμεσα (εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
διάθεσης – αποθήκευσης) να ενημερώσει την αδειοδοτούσα αρχή υποβάλλοντας αντίγραφα των σχετικών
παραστατικών διακίνησης, εμπορίας, αποθήκευσης.
2. Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του ν. 4264/2014
3. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους
4. Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές
5. Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 Υπουργική Απόφαση
6. Αντίγραφο ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής
(ΕΛΓΑ)
7. Μισθωτήρια
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8. Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου του ΟΓΑ
9. Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010
10. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
11. Δημοτική ενημερότητα
εισηγούμαστε την χορήγηση της άδειας στην παραπάνω αιτούσα.
Μετά την χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση
έναρξης ταμειακής μηχανής.”
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την χορήγηση παραγωγικής άδειας
πωλητή λαϊκών αγορών στην παραγωγό Τσάνταλη Αγγελική του Χρήστου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του:
1. Το με αριθμ.32536/07-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης με όλες τις σχετικές
διατάξεις που αναφέρονται.
2. Την με αριθμ.πρωτ.:27463/2016 αίτηση της κ. Τσάνταλη Αγγελικής του Χρήστου.
5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης έτσι όπως
καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 14/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών στην παρακάτω παραγωγό :

κα ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για την πώληση των προϊόντων της.
2. Μετά την χορήγηση της άδειας, η ενδιαφερόμενη θα προσκομίσει βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και
βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 242/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 19-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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