
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 25/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 213/2020 
 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη  απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας 
παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
12:00 έως 14:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/6-
11-2020 (Β’ 4899), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18459/10-12-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Γεώργου Τρύφων 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος Αντωνιάδης Θεοχάρης 
Κιοσές Παναγιώτης Τσαχειρίδης Σπύρος 
Μπερμπερίδης Πέτρος Κύρκου Κυριάκος 
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος Τόμου Πέτρος 
Θεοδώρου Απόστολος Σαργιαννίδης Παύλος 
Χατζητιμοθέου Ιωάννης Νάτσης Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης Ελευθεριάδης Κυριάκος 
Ιωάννου Χρήστος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

ΑΔΑ: Ω0ΧΞΩΨΛ-ΝΡΜ



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός 

της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τη εισήγηση του 

αντιδημάρχου κ. Μπάντη Ιορδάνη, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
1. την περ. 32, παρ. 6, αρθ. 94 του Ν. 3852/2010 ( Φ.Ε.Κ. 87/7.6.2010 τεύχος 

Α’) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 ( Φ.Ε.Κ. 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 ( Φ.Ε.Κ. 5/17-1-2018 τεύχος Α’.) 
4. την 18556/11-12-2020 αίτηση της ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

Μονίμου κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Πελαργού Δήμου Αμυνταίου, για την 
χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών και την πληρότητα των 
δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν. 

εισηγούμαστε 

Την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, για την πώληση « 
ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, όπως ΚΑΡΥΔΙΑ » προϊόντων, στην ΝΑΥΣΙΚΑ 
ΣΑΒΒΙΔΟΥ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Πελαργού Δήμου 
Αμυνταίου, 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. 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 παραγωγική άδεια 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 από το Δήμο 
Αμυνταίου. 

5. Ο δικαιούχος 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. 

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

7. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις πάσης 
φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, 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.» 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 

απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

ΑΔΑ: Ω0ΧΞΩΨΛ-ΝΡΜ



Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπάντη Ι. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, για την 
πώληση «ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, όπως ΚΑΡΥΔΙΑ» προϊόντων, στην 
ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Πελαργού 
Δήμου Αμυνταίου, 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. 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 παραγωγική άδεια 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 από το Δήμο 
Αμυνταίου. 

5. Ο δικαιούχος 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. 

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

7. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις πάσης 
φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, 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.» 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 213/2020 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

ΑΔΑ: Ω0ΧΞΩΨΛ-ΝΡΜ
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