ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκπιζη Ανανέωζηρ - Υοπήγηζηρ Παπαγωγικήρ άδειαρ πωληηή Λαϊκήρ
Αγοπάρ Αμςνηαίος (Mιλιάγκος ηέθανορ).
Απιθ. Απόθαζηρ: 350/2017
ην Ακχληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ψξα 18:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 18059/08-11-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε
απνδεηθηηθφ, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε
ζχλνιν 27 κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδψξνπ Απφζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθφπνπινο Άγγεινο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζχκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνχινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πχξνο
Βνιηψηεο Αξγχξηνο
Μπνχηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεψξγνπ Σξχθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή

ΑΠΟΝΣΔ
Νάηζεο Ισάλλεο
Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο
Καξανχιε Αθξνδίηε
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λφκηκα.

Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλφπνπιν Γεψξγην.
Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, Πεηξψλ θ.
Κπξηαθφπνπινο Γξεγφξηνο, θιήζξνπ θ. Σζαθθφπνπινο Ισάλλεο θαη Φηιψηα θ.
Μαξθφπνπινο Αλέζηεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν δεκνηηθφο
ζχκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο
θ. Αβξακίδεο Ισάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν δεκνηηθφο
ζχκβνπινο θ. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο
θ. Βνιηψηεο Αξγχξεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ε δεκνηηθφο
ζχκβνπινο θα. Βεξάλε Φσηεηλή.
Παξνχζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θα. Σζαθίξνγινπ Διεπζεξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγνχκελνο ην 22ο ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπο ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Νάηζε
Ισάλλε σο εμήο: Έρνληαο ππφςε :
1. Σον Ν. 3852/2010 ( Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ)
2. Σην ςπ’ απιθμόν 61 / 74894 / 30-12-2010 εγκύκλιο Τπ. Δζωηεπικών - Άζκηζη
ππόζθεηων απμοδιοηήηων από ηοςρ Γήμοςρ από ηην 1-1-2011.
3. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 6 ( ςπ’ απιθμόν 32 ) άπθπο 94 ηος Ν. 3852/2010
,ζχκθσλα κε ην νπνίν κεηαβηβάζηεθε ζηνπο Γήκνπο, ε θάησζη αξκνδηφηεηα «Η
έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, ηε κεηαθίλεζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ
ηνπ ηξφπνπ ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ
αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ, εθηφο απφ ηελ απφθαζε
ηνπνζέηεζεο ησλ πσιεηψλ ζηηο Λατθέο Αγνξέο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. Οη αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο δελ
αθνξνχλ ηνπο Γήκνπο ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο»
4. Σο Άπθπο 2 ηος Ν. 4264/2014 ( Φ.Δ.Κ. 118 / 15-05-2014 ηεύσορ Α’ ) Οπιζμοί
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
1. «Τπαίζξην εκπφξην»: ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε αθάιππην ρψξν,
δεκφζην, ηδησηηθφ, δεκνηηθφ ή εθθιεζηαζηηθφ, ν νπνίνο δελ απνηειεί επαγγεικαηηθή
ζηέγε.
2. «Αθάιππηνη ρψξνη άζθεζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο»:
δεκφζηνη, δεκνηηθνί ρψξνη πξνζδηνξηζκέλνη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
θαζψο θαη ζεκεία θαζνξηζκέλα γηα κεκνλσκέλνπο πσιεηέο φπνπ επηηξέπεηαη ε
άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
3. «Δγθαηάζηαζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: θάζε θαηαζθεπή γηα ηελ νπνία δελ απαηηείηαη
ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο.
4. «Λατθή Αγνξά»: ρψξνο άζθεζεο ππαίζξηαο νξγαλσκέλεο αγνξάο, ζε ζπγθεθξηκέλν
θαη θαζνξηζκέλν δεκφζην ή δεκνηηθφ ρψξν φπνπ νη αδεηνχρνη πσιεηέο δηαζέηνπλ ηα
πξντφληα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

5. «Λατθή Αγνξά παξαγσγψλ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο (Λατθή Αγνξά
Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ)»: ρψξνο άζθεζεο ππαίζξηαο νξγαλσκέλεο αγνξάο, ζε
ζπγθεθξηκέλν θαη θαζνξηζκέλν δεκφζην ή δεκνηηθφ ρψξν, φπνπ νη αδεηνχρνη
παξαγσγνί δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθά βηνινγηθά πξντφληα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο.
6. «Τπαίζξην πιαλφδην εκπφξην»: ην ππαίζξην εκπφξην πνπ αζθείηαη κε ηε ρξήζε
απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ θάλεη έλαξμε
επηηεδεχκαηνο ηνπ γπξνιφγνπ ή άιιεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
7. «Τπαίζξην ζηάζηκν εκπφξην»: ην ππαίζξην εκπφξην πνπ δελ απνηειεί πιαλφδην
εκπφξην, θαζψο θαη απηφ πνπ αζθείηαη ζε ππαίζξηα νξγαλσκέλε αγνξά.
8. «Τπαίζξηα νξγαλσκέλε αγνξά»: ζπγθεθξηκέλνο θαη θαζνξηζκέλνο ρψξνο φπνπ
δηελεξγνχληαη εκπνξνπαλεγχξεηο, δσνπαλεγχξεηο, ρξηζηνπγελληάηηθεο θαη παζραιηλέο
αγνξέο, παξαδνζηαθέο παλεγχξεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη κε ηελ επθαηξία επεηεηαθψλ ή
ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, θπξηαθάηηθεο εηδηθέο αγνξέο παιαηνπσιψλ θαη ζπλαθψλ
επηηεδεπκάησλ.
9. «Πξντφληα νηθνηερλίαο»: ηα πξντφληα, απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο, πνπ
δηαηίζεληαη ζηνπο ρψξνπο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, θαηφπηλ κηθξήο θιίκαθαο
επεμεξγαζίαο ή κεηαπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ ζην ρψξν ηεο αγξνηηθήο θαηνηθίαο ή ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζήο
ηνπ.
5.Σο Άπθπο 9 ηος Ν. 4264/2014 ( Φ.Δ.Κ. 118/15-05-2014 ηεύσορ Α’ )
Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ
1. Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ δηθαηνχληαη:
Α. Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη επαγγεικαηίεο αγξφηεο, φπσο νξίδεηαη, θαη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, ζχκθσλα κε
ην λ. 3874/2010, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, δειαδή αζρνινχληαη
πξνζσπηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα γεο ηδηφθηεηεο ή κηζζσκέλεο ή είλαη αιηείο ή
πδαηνθαιιηεξγεηέο ή ηρζπνθαιιηεξγεηέο, θαη δηαζέηνπλ ηα θαησηέξσ πξντφληα
απνθιεηζηηθά δηθήο ηνπο παξαγσγήο θαη νηθνηερλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17:
(α) αβγά ζθξαγηζκέλα κε ην δηαθξηηηθφ αξηζκφ ηνπ παξαγσγνχ,
(β) άλζε, θαιισπηζηηθά θπηά θαη θεπεπηηθφ ρψκα πνπ δελ έρεη ππνζηεί βηνκεραληθή
επεμεξγαζία.
(γ) ειηέο,
(δ) νίλνο εκθηαισκέλνο, ν νπνίνο έρεη παξαρζεί, εκθηαισζεί θαη επηζεκαλζεί,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ελσζηαθή θαη εζληθή ακπειν νηληθή λνκνζεζία,
(ε) ειαηφιαδν ζπζθεπαζκέλν, φπσο νξίδεηαη ζηελ απφθαζε 323902/18.09.2009 (Β’
2026) «πκπιεξσκαηηθά κέηξα ηνπ Καλνληζκνχ 1019/2002»,
(ζη) κέιη ηππνπνηεκέλν,
(δ) μεξνί θαξπνί,
(ε) νπσξνθεπεπηηθά,
(ζ) φζπξηα,
(η) πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα πνπ πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ
ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία,
(ηα) κεηαπνηεκέλα ή ζπζθεπαζκέλα ή ηππνπνηεκέλα πξντφληα νηθνηερλίαο, ηδίσο
καξκειάδεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, πξντφληα ληνκάηαο, ηζίπνπξν, ηζηθνπδηά, ξαθί,
παξαδνζηαθά δπκαξηθά, βφηαλα θαη αξηχκαηα,
(ηβ) λσπά αιηεπηηθά πξντφληα ζάιαζζαο, γιπθψλ πδάησλ, ηρζπνθαιιηέξγεηαο,
(ηγ) ινηπά αγξνηηθά πξντφληα,

(ηδ) ηπξνθνκηθά πξντφληα, εθφζνλ έρνπλ παξαρζεί ζε εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε,
θέξνπλ ζήκαλζε αλαγλψξηζεο (θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο), ζχκθσλα κε ηνπο
Καλνληζκνχο (ΔΚ) 852/2004 θαη 853/2004, έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ επηζήκαλζε θαη θαηά ηε κεηαθνξά θαη πψιεζή
ηνπο ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ III ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, θαη
(ηε) αιιαληηθά, εθφζνλ έρνπλ παξαρζεί ζε εγθεθξηκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο κνλάδεο
παξαγσγψλ θαη ηεξνχληαη νη φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή
θαη ελσζηαθή λνκνζεζία.
Β. Οη πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο θαη νη αλαγλσξηζκέλεο νκάδεο παξαγσγψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαθηλήζνπλ πξντφληα ησλ κειψλ ηνπο ηα νπνία δελ θαηέρνπλ άδεηα
παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ. Κάζε πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε θαη
αλαγλσξηζκέλε νκάδα παξαγσγψλ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο κέζσ ππαιιήινπ ηεο, ηα
ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δειψλνληαη ζην θνξέα έθδνζεο ηεο άδεηαο θαη αλαγξάθνληαη
καδί κε ηα ινηπά ζηνηρεία ζηελ άδεηα θαη ν νπνίνο θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ θάξηα πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 13.
2. Κάθε δικαιούσο θςζικό ππόζωπο ηηρ παπαγπάθος 1 ηος παπόνηορ λαμβάνει
μία μόνον άδεια πωληηή λαϊκών αγοπών, η οποία ιζσύει για ηιρ λαϊκέρ αγοπέρ
όληρ ηηρ σώπαρ και δύναηαι να αναθέπεηαι ζε πεπιζζόηεπα ηος ενόρ πποϊόνηα.
Κάζε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε ή αλαγλσξηζκέλε νκάδα παξαγσγψλ ιακβάλεη κία
κφλν άδεηα αλά δέθα (10) παξαγσγνχο θαη κέρξη δεθαπέληε (15) άδεηεο, ε νπνία
ηζρχεη γηα ηηο ιατθέο αγνξέο φιεο ηεο ρψξαο θαη δχλαηαη λα αλαθέξεηαη ζε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξντφληα.
6. Άπθπο 8 Άδεια πωληηή λαϊκών αγοπών ηος Ν. 4264/2014 ( Φ.Δ.Κ. 118/15-052014 ηεύσορ Α’)
1. ηηο ιατθέο αγνξέο επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη
παξαγσγνί ή επαγγεικαηίεο πσιεηέο απηνπξνζψπσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά,
ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη αλαγλσξηζκέλεο νκάδεο παξαγσγψλ, εθφζνλ
θαηέρνπλ άδεηα πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ.
2. Αξκφδηα Αξρή γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, είλαη:
(α) Σα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο γηα κελ ηνλ παξαγσγφ θαη ηε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε ή ηελ
αλαγλσξηζκέλε νκάδα παξαγσγψλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηείηαη ή έρεη ηελ έδξα ηνπ
ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ή ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο
Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα, γηα δε ηνλ επαγγεικαηία πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ, εθφζνλ
έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε κφληκε δηακνλή ηνπ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ή ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο,
θαη
(β) γηα ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ην νηθείν Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα κελ ηνλ
παξαγσγφ θαη ηε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε ή ηελ αλαγλσξηζκέλε νκάδα παξαγσγψλ,
εθφζνλ δξαζηεξηνπνηείηαη ή έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νηθείνπ
δήκνπ, γηα δε ηνλ επαγγεικαηία πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ, εθφζνλ έρεη ηελ θαηνηθία ή
ηε κφληκε δηακνλή ηνπ ζηνλ νηθείν Γήκν θαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη ζε
απηφλ.
7. Σο Άπθπο 10 Υοπήγηζη, ανανέωζη και μεηαβίβαζη άδειαρ παπαγωγού
πωληηή λαϊκών αγοπών ηος Ν. 4264/2014 ( Φ.Δ.Κ. 118/15-05-2014 ηεύσορ Α’)
«……δηθαηνινγεηηθά……..»
8. Ο κ. ΣΔΦΑΝΟ ΜΗΛΗΑΓΚΟΤ ηος ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ θάηνηθνο Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο Φαξαγγίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε ηελ απφ 25/10/2017 αίηεζή ηνπ δεηάεη

ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο εμήο
ιατθέο αγνξέο :
 ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ.
Γηα ηα εμήο πξντφληα :
ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΑ
9. Σελ ππ’ αξηζκφλ 1810/7-12-2016 ΑΓΑ: ΧΦ3Σ7ΛΦ-Γ0Μ Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Φιψξηλαο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Σξηκειήο Δπηηξνπή γηα ηελ ρνξήγεζε
βεβαηψζεσλ ζε παξαγσγνχο γηα πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο.
10. Σελ ππ’ αξηζκφλ 17350/25-10-2017 αίηεζε ηνπ ΣΔΦΑΝΟΤ ΜΗΛΗΑΓΚΟΤ
ηος ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
11. Σελ ππ’ αξηζκφλ 15322/23-10-2017 βεβαίσζε ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο.
Διζηγούμαζηε :
Α. Σε ρνξήγεζε παξαγσγηθήο άδεηαο πσιεηή νπσξνθεπεπηηθψλ ζε ιατθέο αγνξέο:
ζηνλ θ. ΣΔΦΑΝΟ ΜΗΛΗΑΓΚΟΤ ηος ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ πνπ γελλήζεθε ζηελ
Θεζ/λίθε ζηηο 26-05-1981 θαη θαηνηθεί ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Φαξαγγίνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ κε Α.Φ.Μ. 141964841, Γ.Ο.Τ. Φιψξηλαο, Α.Γ.Σ. ΑΙ 881025 θαη
αζθαιηζηηθφ θνξέα ΟΓΑ κε Α.Μ. 460910000121.
Β. Η παξαγσγηθή άδεηα εθδίδεηαη κηα θνξά θαη αληηθαζίζηαηαη κφλν ζε πεξίπησζε
απψιεηαο κε ηελ θαηάζεζε αίηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο.
Γ. Η παξαγσγηθή άδεηα αλαλεψλεηαη, κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηα ίζν ρξφλν θάζε
θνξά απφ ην Γήκν.
Γ. Δπηηξέπεηαη κία θνξά κφλνλ ε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
ζηελ ζχδπγν, ζηα ηέθλα θαη ηα αδέιθηα ηεο άδεηαο παξαγσγνχ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4264/14, φπσο ηζρχεη, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ
δηθαηνχρνπ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη ( 6 ) κελψλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο.
Δ. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξαγσγηθήο άδεηαο είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε λέσλ
πξντφλησλ, κε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο.
Σ. Η θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απφθαζεο
Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Α2-639/02.07.2014 ( ΦΔΚ 1806/02.07.2014
ηεχρνο Β΄ ).
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχζζεθαλ δηάθνξεο
απφςεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο Πξφεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ζθέθζεθε λφκηκα θαη έιαβε ππφςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Α. Σε ρνξήγεζε παξαγσγηθήο άδεηαο πσιεηή νπσξνθεπεπηηθψλ ζε ιατθέο αγνξέο:
ζηνλ θ. ΣΔΦΑΝΟ ΜΗΛΗΑΓΚΟΤ ηος ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ πνπ γελλήζεθε ζηελ
Θεζ/λίθε ζηηο 26-05-1981 θαη θαηνηθεί ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Φαξαγγίνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ κε Α.Φ.Μ. 141964841, Γ.Ο.Τ. Φιψξηλαο, Α.Γ.Σ. ΑΙ 881025 θαη
αζθαιηζηηθφ θνξέα ΟΓΑ κε Α.Μ. 460910000121.

Β. Η παξαγσγηθή άδεηα εθδίδεηαη κηα θνξά θαη αληηθαζίζηαηαη κφλν ζε πεξίπησζε
απψιεηαο κε ηελ θαηάζεζε αίηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο.
Γ. Η παξαγσγηθή άδεηα αλαλεψλεηαη, κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηα ίζν ρξφλν θάζε
θνξά απφ ην Γήκν.
Γ. Δπηηξέπεηαη κία θνξά κφλνλ ε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
ζηελ ζχδπγν, ζηα ηέθλα θαη ηα αδέιθηα ηεο άδεηαο παξαγσγνχ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4264/14, φπσο ηζρχεη, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ
δηθαηνχρνπ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη ( 6 ) κελψλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο.
Δ. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξαγσγηθήο άδεηαο είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε λέσλ
πξντφλησλ, κε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο.
Σ. Η θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απφθαζεο
Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Α2-639/02.07.2014 ( ΦΔΚ 1806/02.07.2014
ηεχρνο Β΄ ).

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 350/2017.
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