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Σήμερα Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 25597/1-12-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής 
τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. 
Μαρία Βλάχου- Κατσάρα, 4. Δημήτριος Γιώγας, 5. Μιχάλης Φουνταλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Βασίλειος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι  ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την  συνέχιση  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και  προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:
        ● Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό βλάστησης και κοπής ξερών δέντρων στον 
οικισμό Κερασιάς της Τ. Κ. Καρυδιάς.
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης 
εκθέτει στα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας την από 14-11-2016 εισήγηση του 
Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη: 
1.          Την παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
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Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» η αρμοδιότητα για  
την χορήγηση παραγωγικών αδειών  περιήλθε στους Δήμους .
2. Την υπ΄αρίθμ. 158/23-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία μεταβιβάζει  
τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 Την χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση των επαγγελματικών αδειών, καθώς και την  
πρόσληψη υπαλλήλου από τους κατόχους αυτών. 

 Την χορήγηση, ανανέωση και  μεταβίβαση των παραγωγικών αδειών, καθώς και  την  
πρόσληψη υπαλλήλου από τους κατόχους αυτών. 

 Την δυνατότητα αλλαγής λαϊκής αγοράς από επαγγελματία ή παραγωγό πωλητή. 
3. Τα άρθρα 8,9,10 του Ν.4264/2014 ( ΦΕΚ Α΄ 118/15-05-2014 ) «  Άσκηση εμπορικών  
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

Α. Νομικό πλαίσιο
Άρθρο 8
«Άδειες πωλητή λαϊκών αγορών» .

1.Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή  
επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές οργανώσεις  
και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.

2.Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι:

(α)  ………(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας,  το  οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν τον 
παραγωγό  και  τη  συνεταιριστική  οργάνωση  ή  την  αναγνωρισμένη  ομάδα παραγωγών,  εφόσον  
δραστηριοποιείται  ή  έχει  την  έδρα  του  στα  διοικητικά  όρια  του  οικείου  δήμου,  για  δε  τον  
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στον  
οικείο Δήμο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν.

3. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και  
να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.

Άρθρο 9
 « Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών » .

Α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζεται, και είναι εγγεγραμμένοι  
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010, καθώς και  
τα μέλη της οικογένειάς τους, δηλαδή ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης  
ή  μισθωμένης  ή  είναι  αλιείς  ή  υδατοκαλλιεργητές  ή  ιχθυοκαλλιεργητές,  και  διαθέτουν  τα  
κατωτέρω προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο  
17:
(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία  
«καθώς  και  πολλαπλασιαστικό  υλικό  καλλιεργούμενων  φυτικών  ειδών  (φυτώρια  κηπευτικών,  
δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α 185),  
όπως ισχύει, και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του»,
 (γ) ελιές, 
(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την  
κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,
 (ε)  ελαιόλαδο  συσκευασμένο,  όπως  ορίζεται  στην  απόφαση  323902/18.09.2009  (Β΄2026)  
«Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,
(στ) μέλι τυποποιημένο,
(ζ) ξηροί καρποί,
 (η) οπωροκηπευτικά

2



(θ) όσπρια,
 (ι)  πουλερικά και  κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας  και  υγιεινής των τροφίμων,  
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(ια)  μεταποιημένα  ή  συσκευασμένα  ή  τυποποιημένα  προϊόντα  οικοτεχνίας,  ιδίως  μαρμελάδες,  
γλυκά του  κουταλιού,  προϊόντα  ντομάτας,  τσίπουρο,  τσικουδιά,  ρακί,  παραδοσιακά  ζυμαρικά,  
βότανα και αρτύματα, 
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας,  γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,(ιγ) λοιπά αγροτικά  
προϊόντα,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση  
αναγνώρισης  (κωδικό  αριθμό  έγκρισης),  σύμφωνα  με  τους  Κανονισμούς  (ΕΚ)  852/2004  και  
853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση  
και  κατά  τη  μεταφορά  και  πώλησή  τους  τηρούνται  οι  απαιτήσεις  του  Κεφαλαίου  III  του  
Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, 
(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών  
και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

 Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να  
διακινήσουν προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών  
αγορών.  Κάθε  Συνεταιριστική  Οργάνωση  και  αναγνωρισμένη  ομάδα  παραγωγών  διαθέτει  τα  
προϊόντα της μέσω υπαλλήλου της, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται  στο φορέα έκδοσης της  
άδειας και αναγράφονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία στην άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά  
την κάρτα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13.
2  Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνει μία μόνον άδεια  
πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας  και  δύναται  να  
αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη  
ομάδα παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά δέκα (10) παραγωγούς και μέχρι δεκαπέντε (15)  
άδειες,  η  οποία ισχύει  για τις  λαϊκές  αγορές  όλης  της  χώρας  και  δύναται  να αναφέρεται  σε  
περισσότερα του ενός προϊόντα. 
3.  Η  άδεια  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  αγορών  φέρει  την  ονομασία  «ΑΔΕΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  
ΠΩΛΗΤΗ  ΛΑΪΚΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ»,  έχει  σχήμα  ορθογώνιο  παραλληλόγραμμο  ύψους  0,14  μ.  και  
πλάτους 0,20 μ., χρώμα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία:

 α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του,  
εφόσον δε πρόκειται για τα πρόσωπα του στοιχείου Β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,  
την επωνυμία και την έδρα τους.
 γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση.
 δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου. 
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχου φυσικού προσώπου.
 στ)  Τη  λαϊκή  αγορά  και  τη  συγκεκριμένη  θέση  εντός  αυτής  στην  οποία  δραστηριοποιείται  ο  
κάτοχος της άδειας ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.
 ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια.
 η) Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά  
το χρονικό διάστημα για το οποίο η άδεια ισχύει, με βάση τη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής  
του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
 θ)  Τις  προσκομιζόμενες  προς  διάθεση  ποσότητες  προϊόντων  για  κάθε  συγκεκριμένη  ημέρα  
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Για το σκοπό αυτόν φέρει τον  
αναγκαίο αριθμό φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων.
 ι)  Τον  αριθμό  καταχώρισης  του  παραγωγού  στο  Μητρώο  Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών  
(Μ.Ε.Ν.Ο.).
     Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να προστίθενται και  
άλλα προϊόντα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι  
τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων.

Άρθρο 10
 «Χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών».  
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 Α.  Για  την  απόκτηση  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  αγορών  από  φυσικό  πρόσωπο,  
υποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στην Αρμόδια Αρχή του άρθρου 8 του παρόντος  νόμου,  
στην οποία δηλώνεται:
 α)  ότι ασχολείται  προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή ο/η  
σύζυγος και πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας  
μέχρι δεύτερου 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 διαθέτει  στις  λαϊκές  
αγορές. Ειδικά, για τα πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με τον  
κάτοχο της γεωργικής εκμετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ  
αγχιστείας  μέχρι  δεύτερου  βαθμού,  δηλώνεται  ότι  είναι  κάτοχοι  παραγωγικής  άδειας  και  
αναφέρεται  το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται  να διαθέσει  
στις λαϊκές αγορές,
 γ) ότι σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται  εντός των ορίων της  
Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του, ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός εάν  
πρόκειται  για  όσπρια,  ρύζι  ή  ξηρούς  καρπούς  ή  προϊόντα  Προστατευόμενης  Ονομασίας  
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.),
 δ) ότι είναι επαγγελματίας  αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο  
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/ 2010,
 ε) τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της  
κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, 
στ)  μέχρι  τρεις  (3)  λαϊκές  αγορές  ανά ημέρα στις  οποίες,  κατά σειρά προτίμησης,  επιθυμεί  να  
δραστηριοποιηθεί.
 ζ)  ότι  θα δραστηριοποιείται  σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και  ότι  δεν έχει  υποβάλει  αίτηση  
άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών παραγωγού  
λαϊκών αγορών.

 2. Ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει μαζί με την αίτησή του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από  
την ημερομηνία έκδοσής της.
β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους.
 γ) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές. 
δ) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής.
 ε)  Βεβαίωση  του  Μητρώου  Αγροτών  και  Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων,  σύμφωνα  με  το  ν.  
3874/2010. 
στ)  Πιστοποιητικό  υγείας,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό  Υ1γ/Γ.Π/οικ  35797/2012  (Β΄  1199)  
υπουργική απόφαση. 
       Τέλος, ο ενδιαφερόμενος κατά την κατάθεση της αίτησης επιδεικνύει το Μηχανογραφικό  
Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου. 
3.   Οι  Συνεταιριστικές  Οργανώσεις  και  οι  αναγνωρισμένες  ομάδες  παραγωγών  οφείλουν  να  
υποβάλουν επιπλέον, μέσω των εκπροσώπων τους:
 α) Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών .
 β) Ονομαστική κατάσταση των μελών της, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. της, έδρας, της στην οποία  
αναγράφονται οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών.
 γ) Βεβαίωση ότι τα πωλούμενα προϊόντα προέρχονται  από μέλη τους που δεν διαθέτουν άδεια  
παραγωγού πωλητή.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται αναλυτικά τα τυχόν  
επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται  να προσκομιστούν κατά περίπτωση για την έκδοση ή  
ανανέωση της άδειας και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 5. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση  
της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2)  
μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες.
 6. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο  
χρόνο κάθε φορά,  για κάθε προϊόν.  Κατά την ανανέωση της άδειας   λαμβάνονται  υπόψη και  
αναγράφονται  οι  αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, τα οποία συντηρούνται  επί μακρόν,  μετά την  
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περίοδο  συγκομιδής,  χωρίς  να  υφίστανται  ουσιώδεις  αλλοιώσεις  των  ποιοτικών  τους  
χαρακτηριστικών που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας. Οι  
αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τη συνολική αρχική ποσότητα, που είχε  
δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης  
ομάδας  παραγωγών,  με  βάση  τη  βεβαίωση  της  Τριμελούς  Επιτροπής,  κατά  την  έκδοση  ή  
ανανέωση της άδειας, των συνολικών ποσοτήτων, που τμηματικά είχαν διακινηθεί κατά το χρόνο  
ισχύος της άδειας, με τα συνοδευτικά για τη διακίνηση των προϊόντων μέχρι το χώρο της λαϊκής  
αγοράς.
 7. Η άδεια, σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της,  
με  αίτηση  του  παραγωγού  ή  του  εκπροσώπου  της  Συνεταιριστικής  Οργάνωσης  ή  της  
αναγνωρισμένης ομάδας  παραγωγών.  Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται  και  αναγράφονται  
στην άδεια. 
8. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, με  
προσκόμιση της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής. 
9.  Με  απόφαση  των  Περιφερειακών  Συμβουλίων  των  Περιφερειών  Αττικής  και  Κεντρικής  
Μακεδονίας  για τις  λαϊκές  αγορές  της  Περιφέρειας  Αττικής  ή της  Μητρο-  πολιτικής  Ενότητας  
Θεσσαλονίκης,  αντίστοιχα,  ή με απόφαση  του οικείου  Δημοτικού Συμβουλίου για τις λαϊκές  
αγορές  της  υπόλοιπης  χώρας,  επιτρέπεται  μία  φορά  μόνον  η  μεταβίβαση  κατά  σειρά  
προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού, υπό τις εξής  
προϋποθέσεις:
 α)  διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας  παραγωγού πωλητή λαϊκών  
αγορών,  όπως  αυτές  καθορίζονται  στο  παρόν  άρθρο  και  προσκομίζουν  όλα  τα  αντίστοιχα  
δικαιολογητικά,
β) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, σε έναν μόνο εκ των νομίμων κληρονόμων, με  
αντίστοιχη παραίτηση των υπολοίπων, η οποία γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου  
της υπογραφής από δημόσια αρχή,
 γ) σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον 67% με την προσκόμιση  
σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης  
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

 Στις  περιπτώσεις  β΄  και  γ΄  το  εν  λόγω  δικαίωμα  ασκείται  με  αίτηση  του  δικαιούχου  εντός  
αποκλειστικής  προθεσμίας  έξι  (6)  μηνών  από  τη  γέννηση  του  δικαιώματος.  Σε  περίπτωση  
παρέλευσης της ως άνω  προθεσμίας,  η  ισχύς της άδειας  παύει  αυτοδικαίως.  Ο νέος  κάτοχος,  
τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και στις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου».
 
Β. Αιτήσεις που κατατέθηκαν 

1. Η υπ΄αριθμ.  18324/07-09-2016  αίτηση  του  κ.  ΣΤΟΪΔΗ Θωμά του  Γεωργίου  και  της 
Ολυμπίας, κατοίκου Δ.Δ. Άρνισσας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ808032 και Α.Φ.Μ. 046246841, ΔΟΥ Έδεσσας,  
με  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα  δικαιολογητικά  του  άρθ.  10.,  που  αφορά  αμιγώς  βιολογικά  
προϊόντα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α ΟΝ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜ
Ο

ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗ
Σ

ΒΕΒΑΙΩΣ
Η 

ΤΡΙΜΕΛΟ
ΥΣ

ΑΜΙΓΩΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΣ (ΑΠΟ-
ΕΩΣ)

1 ΣΤΟΪΔΗΣ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18324/07-

09-2016
21882/19-
10-2016

ΜΗΛΑ, 
ΠΑΤΑΤΕΣ, 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ
Α, 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ

Α.

27/09/2016 – 
05/06/2017

Εισηγούμαστε

      Σύμφωνα με  τα παραπάνω και  μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,  να εγκρίνετε  τη  
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χορήγηση  παραγωγικής  άδειας  λαϊκής  αγοράς,  για  την  πώληση   αμιγώς  βιολογικών 
προϊόντων στον ως άνω αναφερόμενο στο ΠΙΝΑΚΑ, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης  
της  χώρας,  με  την  επιφύλαξη  ανάκλησης  σε  περίπτωση  μη  προσκόμισης  των  ελλειπόντων  
δικαιολογητικών σύμφωνα με τα παραπάνω.
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσουν σχετικά.
          Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της, κι αφού έλαβε υπόψη της, την από 14-11-2016 εισήγηση του Τμήματος 
Αδειοδοτήσεων του Δήμου, την αριθ. 158/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
καθώς και τις διατάξεις το άρθρο 73 παρ.1  εδ. Α του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
        Εγκρίνει τη χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκής αγοράς, για την πώληση 
προϊόντων σύμφωνα με τον ακόλουθο  ΠΙΝΑΚΑ , η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές 
όλης της χώρας, με την επιφύλαξη ανάκλησής της, σε περίπτωση μη προσκόμισης των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Α/Α ΟΝ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥ
ΜΟ

ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗ
Σ

ΒΕΒΑΙΩΣ
Η 

ΤΡΙΜΕΛΟ
ΥΣ

ΑΜΙΓΩΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΣ (ΑΠΟ-
ΕΩΣ)

1 ΣΤΟΪΔΗΣ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18324/0
7-09-
2016

21882/19
-10-2016

ΜΗΛΑ, 
ΠΑΤΑΤΕΣ, 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ, 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ, 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ.

27/09/2016 – 
05/06/2017

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 66/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 6/12/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –
Κατσάρα,  Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μιχάλης 
Φουνταλής.

 

  Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Εσωτερική Διανομή:
-Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
-Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  &  Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.
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