
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 18.11.2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 16η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 221η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18.11.2015 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 11043/26-11-2015 

Λήψη απόφασης για χορήγηση - ανανέωση αδειών παραγωγών - πωλητών 

λαϊκών αγορών. 

∆ήµαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος : Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος   

Γραµµατέας : Κουτσελίνης Προκόπιος   

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

6. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

7.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

10. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

13.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ     

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

2.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

3.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

ΑΔΑ: 7Ν9ΗΩΡΚ-ΣΣΒ



1.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

2.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

3. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

4. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

5. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

3.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

4. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ  

 

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ. 10568/13-11-2015  έγγραφη πρόσκληση 

του  κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην 

συνεδρίαση. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αλτίνης Ανέστης, κ. Τσελεπής Απόστολος, 

κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, προσήλθαν κατά 

την συζήτηση του 1ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο 

κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε το θέµα που έχει προκύψει µε 

την ενδεχόµενη αποµάκρυνση του Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς και ζήτησε 

από το σώµα να τεθεί το θέµα προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

 

Η Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου, κ. Χριστοδούλου 

Γεωργία, µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης 

ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε την κατάσταση των κοιµητηρίων του ∆ήµου 

και ζήτησε την βοήθεια και την συνδροµή των Προέδρων των Κοινοτήτων 

ώστε σε συνεργασία µε τους κατά τόπους ιερείς, να γίνει µια καταγραφή των 

ενταφιασµένων πέραν της πενταετίας, προκειµένου να ενηµερωθούν οι οικείοι 

τους να φροντίσουν για την εκταφή τους. 

Το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά 

την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης.  

ΑΔΑ: 7Ν9ΗΩΡΚ-ΣΣΒ



Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος, κ. Τσόγκα 

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

Από το πρακτικό της 16ης Τακτικής  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 18.11.2015, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 

18:30.  

 

ΘΕΜΑ : 10ο   

Λήψη απόφασης για χορήγηση - ανανέωση αδειών παραγωγών - πωλητών 

λαϊκών αγορών. 

Ο   κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10580/16-

11-2015 εισήγηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Αδειών Λαϊκών Αγορών ∆.Ε. 

Ζαγοράς, κας Γεωργούδη Μαρίνας, στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

**************************** 

Η αρµοδιότητα χορήγησης των παραγωγικών αδειών µετά την εφαρµογή του 

Νόµου του Καλλικράτη περιήλθε στους ∆ήµους, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 

94 του Ν. 3852/2010, υπ’ αριθ. 32 αρµοδιότητα.  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε : α) το άρθ.3 του π.δ. 51/2006 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, αρ.3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17-1-2011 (ΦΕΚ Β’ 

275/22-2-2011), β) την ΚΥΑ Υπ. Αναπτ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011, γ) την 

παρ.7 αρθρ.7 Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 4 του Ν. 3377/05 οι 

άδειες παραγωγών - πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται από το ∆ήµο στον 

οποίο µένει µόνιµα ο ενδιαφερόµενος µε απόφαση του οικείου ∆ηµ. Συµβουλίου και 

µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.  

Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται : α) Φυσικά πρόσωπα, 

παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης και β) Οι πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών. 

Στην Υπηρεσία µας κατατέθηκε αίτηση του Καρτσιώτη Νικόλαου του 

Αριστείδη   κατοίκου ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς ο οποίος  ζητά  την ανανέωση 

των αδειών παραγωγού - πωλητή λαϊκών αγορών.  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οποιαδήποτε µορφή άδειας δύναται να 

χορηγηθεί σε άτοµα τα οποία έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

(άρθρο 1 παρ.2 του Π.∆. 51/2006 όπως αυτό ισχύει). 

Για τους λόγους αυτούς 

Προτείνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Νόµων και τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά, η λήψη απόφασης σχετικά µε την ανανέωση της ως 

άνω άδειας  παραγωγού - πωλητού λαϊκών αγορών, στον ανωτέρω, διότι πληροί  τις 

προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρ. 3 του Π.∆. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει (αρθρ. 3  Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ 164/17-1-2011) και λαµβάνοντας υπόψη την 

ΑΔΑ: 7Ν9ΗΩΡΚ-ΣΣΒ



ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης Ανταγ. Και Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011 και την παρ. 7 άρθρ. 7 Ν. 

2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3307/05. 

 

Η αρµόδια υπάλληλος                               Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος   

                                                                  Οικονοµικών Υπηρεσιών  

Γεωργούδη Μαρίνα                                    Καταπίδης Παναγιώτης  

                        

**************************** 

 

Στη συνέχεια, ο κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 7939/26-10-2015 εισήγηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Αδειών Λαϊκών 

Αγορών ∆.Ε. Ζαγοράς, κας Γεωργούδη Μαρίνας, στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

 

**************************** 

Η αρµοδιότητα χορήγησης των παραγωγικών αδειών µετά την εφαρµογή του 

Νόµου του Καλλικράτη περιήλθε στους ∆ήµους, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 

94 του Ν. 3852/2010, υπ’ αριθ. 32 αρµοδιότητα.  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε : α) το άρθ.3 του π.δ. 51/2006 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, αρ.3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17-1-2011 (ΦΕΚ Β’ 

275/22-2-2011), β) την ΚΥΑ Υπ. Αναπτ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011, γ) την 

παρ.7 αρθρ.7 Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 4 του Ν. 3377/05 οι 

άδειες παραγωγών - πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται από το ∆ήµο στον 

οποίο µένει µόνιµα ο ενδιαφερόµενος µε απόφαση του οικείου ∆ηµ. Συµβουλίου και 

µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.  

Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται : α) Φυσικά πρόσωπα, 

παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης και β) Οι πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών. 

Στην Υπηρεσία µας κατατέθηκε αίτηση του Λιάτσικου Στέφανου – Παναγιώτη 

του ∆ηµητρίου, κατοίκου ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς ο οποίος  ζητά  την ανανέωση 

των αδειών παραγωγού - πωλητή λαϊκών αγορών.  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οποιαδήποτε µορφή άδειας δύναται να 

χορηγηθεί σε άτοµα τα οποία έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

(άρθρο 1 παρ.2 του Π.∆. 51/2006 όπως αυτό ισχύει). 

Για τους λόγους αυτούς 

Προτείνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Νόµων και τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά, η λήψη απόφασης σχετικά µε την ανανέωση της ως 

άνω άδειας  παραγωγού - πωλητού λαϊκών αγορών, στον ανωτέρω, διότι πληροί  τις 

προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρ. 3 του Π.∆. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει (αρθρ. 3  Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ 164/17-1-2011) και λαµβάνοντας υπόψη την 

ΑΔΑ: 7Ν9ΗΩΡΚ-ΣΣΒ



ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης Ανταγ. Και Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011 και την παρ. 7 άρθρ. 7 Ν. 

2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3307/05. 

 

Η αρµόδια υπάλληλος                               Ο Προϊστάµενος   

Γεωργούδη Μαρίνα                                    Καταπίδης Παναγιώτης  

                        

**************************** 

 

 

Στη συνέχεια, ο κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 10069/02-11-2015 εισήγηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Αδειών Λαϊκών 

Αγορών ∆.Ε. Ζαγοράς, κας Γεωργούδη Μαρίνας, στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

 

**************************** 

Η αρµοδιότητα χορήγησης των παραγωγικών αδειών µετά την εφαρµογή του 

Νόµου του Καλλικράτη περιήλθε στους ∆ήµους, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 

94 του Ν. 3852/2010, υπ’ αριθ. 32 αρµοδιότητα.  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε : α) το άρθ.3 του π.δ. 51/2006 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, αρ.3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17-1-2011 (ΦΕΚ Β’ 

275/22-2-2011), β) την ΚΥΑ Υπ. Αναπτ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011, γ) την 

παρ.7 αρθρ.7 Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 4 του Ν. 3377/05 οι 

άδειες παραγωγών - πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται από το ∆ήµο στον 

οποίο µένει µόνιµα ο ενδιαφερόµενος µε απόφαση του οικείου ∆ηµ. Συµβουλίου και 

µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.  

Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται : α) Φυσικά πρόσωπα, 

παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης και β) Οι πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών. 

Στην Υπηρεσία µας κατατέθηκε αίτηση του Καρτσιώτη Ευάγγελου του 

Νικολάου, κατοίκου ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς ο οποίος  ζητά  την ανανέωση των 

αδειών παραγωγού - πωλητή λαϊκών αγορών.  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οποιαδήποτε µορφή άδειας δύναται να 

χορηγηθεί σε άτοµα τα οποία έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

(άρθρο 1 παρ.2 του Π.∆. 51/2006 όπως αυτό ισχύει). 

Για τους λόγους αυτούς 

Προτείνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Νόµων και τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά, η λήψη απόφασης σχετικά µε την ανανέωση της ως 

άνω άδειας  παραγωγού - πωλητού λαϊκών αγορών, στον ανωτέρω, διότι πληροί  τις 

προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρ. 3 του Π.∆. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει (αρθρ. 3  Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ 164/17-1-2011) και λαµβάνοντας υπόψη την 

ΑΔΑ: 7Ν9ΗΩΡΚ-ΣΣΒ



ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης Ανταγ. Και Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011 και την παρ. 7 άρθρ. 7 Ν. 

2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3307/05. 

 

Η αρµόδια υπάλληλος                               Ο Προϊστάµενος   

Γεωργούδη Μαρίνα                                    Καταπίδης Παναγιώτης  

                        

**************************** 

 

Στη συνέχεια, ο κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 9961/05-11-2015 εισήγηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Αδειών Λαϊκών 

Αγορών ∆.Ε. Ζαγοράς, κας Γεωργούδη Μαρίνας, στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

 

**************************** 

Η αρµοδιότητα χορήγησης των παραγωγικών αδειών µετά την εφαρµογή του 

Νόµου του Καλλικράτη περιήλθε στους ∆ήµους, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 

94 του Ν. 3852/2010, υπ’ αριθ. 32 αρµοδιότητα.  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε : α) το άρθ.3 του π.δ. 51/2006 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, αρ.3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17-1-2011 (ΦΕΚ Β’ 

275/22-2-2011), β) την ΚΥΑ Υπ. Αναπτ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011, γ) την 

παρ.7 αρθρ.7 Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 4 του Ν. 3377/05 οι 

άδειες παραγωγών - πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται από το ∆ήµο στον 

οποίο µένει µόνιµα ο ενδιαφερόµενος µε απόφαση του οικείου ∆ηµ. Συµβουλίου και 

µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.  

Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται : α) Φυσικά πρόσωπα, 

παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης και β) Οι πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών. 

Στην Υπηρεσία µας κατατέθηκε αίτηση του Χιώτη Θεοχάρη του 

Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Πουρίου ο οποίος  ζητά  την ανανέωση των αδειών 

παραγωγού - πωλητή λαϊκών αγορών.  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οποιαδήποτε µορφή άδειας δύναται να 

χορηγηθεί σε άτοµα τα οποία έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

(άρθρο 1 παρ.2 του Π.∆. 51/2006 όπως αυτό ισχύει). 

Για τους λόγους αυτούς 

Προτείνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Νόµων και τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά, η λήψη απόφασης σχετικά µε την ανανέωση της ως 

άνω άδειας  παραγωγού - πωλητού λαϊκών αγορών, στον ανωτέρω, διότι πληροί  τις 

προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρ. 3 του Π.∆. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει (αρθρ. 3  Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ 164/17-1-2011) και λαµβάνοντας υπόψη την 

ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης Ανταγ. Και Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011 και την παρ. 7 άρθρ. 7 Ν. 

2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3307/05. 
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Η αρµόδια υπάλληλος                               Ο Προϊστάµενος   

Γεωργούδη Μαρίνα                                    Καταπίδης Παναγιώτης  

                        

**************************** 

 

Στη συνέχεια, ο κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 9955/05-11-2015 εισήγηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Αδειών Λαϊκών 

Αγορών ∆.Ε. Ζαγοράς, κας Γεωργούδη Μαρίνας, στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

 

**************************** 

Η αρµοδιότητα χορήγησης των παραγωγικών αδειών µετά την εφαρµογή του 

Νόµου του Καλλικράτη περιήλθε στους ∆ήµους, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 

94 του Ν. 3852/2010, υπ’ αριθ. 32 αρµοδιότητα.  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε : α) το άρθ.3 του π.δ. 51/2006 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, αρ.3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17-1-2011 (ΦΕΚ Β’ 

275/22-2-2011), β) την ΚΥΑ Υπ. Αναπτ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011, γ) την 

παρ.7 αρθρ.7 Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 4 του Ν. 3377/05 οι 

άδειες παραγωγών - πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται από το ∆ήµο στον 

οποίο µένει µόνιµα ο ενδιαφερόµενος µε απόφαση του οικείου ∆ηµ. Συµβουλίου και 

µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.  

Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται : α) Φυσικά πρόσωπα, 

παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης και β) Οι πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών. 

Στην Υπηρεσία µας κατατέθηκε αίτηση της Χιώτη Περσεφόνης του Θεοχάρη, 

κατοίκου Βόλου, µε την οποία ζητάει την ανανέωση των αδειών παραγωγού - 

πωλητή λαϊκών αγορών.  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οποιαδήποτε µορφή άδειας δύναται να 

χορηγηθεί σε άτοµα τα οποία έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

(άρθρο 1 παρ.2 του Π.∆. 51/2006 όπως αυτό ισχύει). 

Για τους λόγους αυτούς 

Προτείνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Νόµων και τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά, η λήψη απόφασης σχετικά µε την ανανέωση της ως 

άνω άδειας  παραγωγού - πωλητού λαϊκών αγορών, στην ανωτέρω, διότι πληροί  τις 

προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρ. 3 του Π.∆. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει (αρθρ. 3  Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ 164/17-1-2011) και λαµβάνοντας υπόψη την 

ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης Ανταγ. Και Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011 και την παρ. 7 άρθρ. 7 Ν. 

2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3307/05. 

 

Η αρµόδια υπάλληλος                               Ο Προϊστάµενος   
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Γεωργούδη Μαρίνα                                    Καταπίδης Παναγιώτης  

                        

**************************** 

 

Στην συνέχεια ο κ.  Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 10574/17-11-2015 εισήγηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Αδειών Λαϊκών 

Αγορών ∆.Ε. Μουρεσίου, κας Καραγιάννη Ιωάννας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

**************************** 

Η αρµοδιότητα χορήγησης των παραγωγικών αδειών, µετά την εφαρµογή του 

Νόµου του Καλλικράτη, περιήλθε στους ∆ήµους, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 

94 του Ν.3852/2010, υπ’ αριθ. 32 αρµοδιότητα.  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε : α) το άρθρο 3 του π.δ. 51/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, αρ. 3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17.01.2011 (ΦΕΚ 

Β΄275/22.2.2011), β) την ΚΥΑ Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16.12.2011, γ) 

την παρ.7 άρθρο 7 Ν.2323/95, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν.3377/05, 

οι άδειες παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται από το ∆ήµο στον 

οποίο κατοικεί ή διαµένει µόνιµα ο ενδιαφερόµενος, µε απόφαση του οικείου 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά την προσκόµιση των προβλεποµένων δικαιολογητικών 

δηλαδή : 

Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α∆ΕΙΑ) 

δικαιούνται:  

• τα φυσικά πρόσωπα, παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης και οι 

Πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες 

παραγωγών. 

•  Στη ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου του ∆ήµου µας, έχει κατατεθεί αίτηση - 

υπεύθυνη δήλωση του κ. ΝΑΝΟΥ Κων/νου του Παναγιώτη, που πληροί τις 

προϋποθέσεις , σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 3 του Π.∆. 51/2006 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει (αρ. 3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17.01.2011 (ΦΕΚ 

Β΄ 275/22.2.2011) και λαµβάνοντας επίσης υπόψη την ΚΥΑ Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. 

& Ναυτ. Α2-2024/16.12.2011 και την παρ. 7 άρθρο 7 Ν.2323/95, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν.3377/05. 

Για το λόγο αυτό προτείνω στο σώµα να εγκρίνει τη χορήγηση άδειας στον : 

Α/

Α 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ - 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΑΡ. ΤΑΥΤ. Α.Φ.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΛΛ/ΓΕΙΑΣ  

1  

ΝΑΝΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝ

ΤΙΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ   

Α∆ΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  

 

Π 208542 

 

076447140 

Τ.Κ. 

ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
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Η αρµόδια υπάλληλος                                                                   Ο Προϊστάµενος  

Καραγιάννη Ιωάννα                                                                  Καταπίδης Παναγιώτης  

****************************** 

 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος .  

Α) Υπέρ των υπ΄αριθµ. πρωτ. : 10580/16-11-2015, 7939/26-10-2015, 

10069/02-11-2015, 9961/05-11-2015 εισηγήσεων, για ανανέωση αδειών παραγωγών 

- πωλητών λαϊκών αγορών και της υπ΄αριθµ. πρωτ. : 10574/17-11-2015 εισήγηση 

για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών ,  ψήφισαν όλοι οι 

παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία , 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Χιώτης 

∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Τσελεπής Απόστολος ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης 

Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος, οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Λάσκος 

Κωνσταντίνος, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. Καµπούρης Νικόλαος, κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

 

Β) Υπέρ της υπ΄αριθµ. πρωτ. : 9955/05-11-2015 εισηγήσεως , για ανανέωση 

άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών,  ψήφισαν δεκατρείς (13) ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, ήτοι : 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. 

Χριστοδούλου Γεωργία , Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, οι ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Τσελεπής Απόστολος ο Αντιδήµαρχος 

κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος, οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Λάσκος 

Κωνσταντίνος, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. Καµπούρης Νικόλαος, κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

 

Κατά της υπ΄αριθµ. πρωτ. : 9955/05-11-2015 εισηγήσεως , για ανανέωση 

άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών,  ψήφισε ένας  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος, 

ήτοι : 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος ( µε την παρατήρηση ότι δεν 

ψηφίζει για τον λόγο ότι η κ. Χιώτη Περσεφόνη είναι κάτοικος Βόλου). 
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αλτίνης 

Ανέστης  και κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, απουσίαζαν   κατά την διάρκεια της συζήτησης 

του θέµατος. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10580/16-11-2015 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών 

Λαϊκών Αγορών  ∆.Ε. Ζαγοράς     

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7939/26-10-2015 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών 

Λαϊκών Αγορών  ∆.Ε. Ζαγοράς     

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10069/02-11-2015 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών 

Λαϊκών Αγορών  ∆.Ε. Ζαγοράς     

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9961/05-11-2015 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών 

Λαϊκών Αγορών  ∆.Ε. Ζαγοράς     

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9955/05-11-2015 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών 

Λαϊκών Αγορών  ∆.Ε. Ζαγοράς     

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10574/17-11-2015 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών 

Λαϊκών Αγορών  ∆.Ε. Μουρεσίου    

• τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την ανανέωση  άδειας παραγωγού - πωλητή λαϊκών 

αγορών, στους παρακάτω : 

1. Στον κ. Καρτσιώτη Νικόλαο του Αριστείδη , κάτοικο ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς,  

2. Στον κ. Λιάτσικο Στέφανο – Παναγιώτη του ∆ηµητρίου, κάτοικο ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ζαγοράς,  

3. Στον κ. Καρτσιώτη Ευάγγελο του Νικολάου , κάτοικο ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ζαγοράς,  

4. Στον κ. Χιώτη Θεοχάρη του Κωνσταντίνου , κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Πουρίου, 

 

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την χορήγηση άδειας παραγωγού - πωλητή λαϊκών 

αγορών στον κ. Νάνο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη , κάτοικο Τοπικής Κοινότητας 

Ξουριχτίου . 

 

Γ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την ανανέωση  άδειας παραγωγού - πωλητή 

λαϊκών αγορών, στην  κ. Χιώτη Περσεφόνη του Θεοχάρη , κάτοικο Τοπικής 

Κοινότητας Πουρίου.  
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Οι παραπάνω πληρούν τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τις  υπ΄αριθµ. πρωτ. 

10580/16-11-2015, 7939/26-10-2015, 10069/02-11-2015, 9961/05-11-2015, 9955/05-

11-2015 εισηγήσεις του Τµήµατος Αδειών Λαϊκών Αγορών ∆.Ε. Ζαγοράς , και την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 10574/17-11-2015 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών Λαϊκών Αγορών 

∆.Ε. Μουρεσίου ,  τις διατάξεις του αρ. 3 του Π.∆. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει (αρ. 3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ -164/17.01.2011 (ΦΕΚ Β΄ 275/22.2.2011) και 

λαµβάνοντας επίσης υπόψη την ΚΥΑ Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-

2024/16.12.2011 και την παρ. 7 άρθρο 7 Ν.2323/95, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 4 του Ν.3377/05. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 221/2015.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής :  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά, 26.11.2015  

                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

        ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
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