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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 8577/26-8-2015 

Αριθμό 161/2015 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 9
ης

/ 25-8-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 10
ο
:  Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 25 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 8413/21-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης
1
 

4. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς
2
 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 23. Μπάτσικας Βασίλειος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Σμυρλής Βασίλειος 

26. Σουλιώτης Θεόδωρος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

                                                 
1
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς Βασίλειος Βαλάρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

 

Θέμα 10
ο
:  Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος κα Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.9 του Νόμου 4264/2014  «με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων των 

Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της 

Μητροπολιτικής 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. 

 

Με την υπ’αριθμ. 8245/17-8-2015 αίτηση τoυ ο ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά ζητά να του 

μεταβιβασθεί η υπ΄άριθμ. 40/2011 (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ/Δήμο Αγιάς) παραγωγική άδεια της μητέρας του Φακίτσας 

Ζωής του Δημητρίου, η οποία εκδόθηκε το 2010 με αριθμό ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 4255/10 από την πρώην Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Λάρισας, ενώ έχουν  κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση οικειοθελούς μεταβίβασης της παραγωγικής 

άδειας από την Φακίτσα Ζωή του Δημητρίου και υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης του δικαιώματος 

μεταβίβασης από τον σύζυγό της Φακίτσα Θωμά του Αθανασίου και από το πρώτο της τέκνο Φακίτσα 

Αθανάσιο του Θωμά. 

Ο διάδοχος ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά, δεύτερο τέκνο, μας προσκόμισε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά της παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Νόμου 4264/14, σύμφωνα με τα οποία διαθέτει όλες τις 

προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

 

 

ΑΔΑ: ΒΧΑ4Ω6Ι-ΠΘ9



Σελίδα 3 από 4 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 65, 58 του Ν.3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α΄/87/7-6-10). 

2. Τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 94,  παρ.6, εδάφιο 32 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ τ.Α’/87/7-6-10) 

«πρόσθετες αρμοδιότητες» μεταξύ άλλων, η χορήγηση  παραγωγικών αδειών για να πωλούν οι παραγωγοί 

τα προϊόντα τους στις Λαϊκές αγορές  μεταβιβάζεται στις αρμοδιότητες των Δήμων και το υπ΄άριθμ. 

1786/2-2-11 του Δήμου Αγιάς προς τον Δήμο Λαρισαίων με θέμα «Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση 

πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΣ», σύμφωνα με το οποίο 

δεν μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα «έκδοση και ανανέωση αδειών παραγωγών-πωλητών Λαϊκών Αγορών». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄- 15-5-2014) :Άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις 

4. Τις διατάξεις του αρ. 65 επ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),: «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αφορούν στην 

αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σύγκληση αυτού και συναφή με τη λειτουργία του θέματα, τις 

διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114-Α) (Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων), περί 

«ενημερότητας οφειλών». 

5. Την υπ ’ αριθμ. 8245/17-8-2015 αίτηση τoυ ΦΑΚΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Θωμά ο οποίος ζητά να του 

μεταβιβασθεί η υπ΄άριθμ. 40/2011 (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ/Δήμο Αγιάς) παραγωγική άδεια της μητέρας του 

Φακίτσας Ζωής του Δημητρίου, η οποία εκδόθηκε του 2010 με αριθμό ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 4255/10 από την 

πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, προσκομίζοντας όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του 

άρθρου 10 του Ν. 4264/2014  

 

Καλούμαστε να αποφασίσουμε θετικά για: 

Τη μεταβίβαση της παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών της ΦΑΚΙΤΣΑ ΖΩΗΣ του Δημητρίου με αριθμό 

αδείας 40/2011 (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ/Δήμο Αγιάς), η οποία εκδόθηκε του 2010 με αριθμό ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 4255/10 από 

την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, στον δεύτερο τέκνο της ΦΑΚΙΤΣΑ Δημήτριο του Θωμά 

(κάτοικος Δ.Κ Αγιάς, ΔΕ Αγιάς, Α.Δ.Τ. Τα 144847, ΑΦΜ 133328399 Α΄ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΜ ΟΓΑ: 

300010001280, ΑΜΚΑ 05108503318)  για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Γιαννουλέα Χριστίνας, 

- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 65, 58 του Ν.3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α΄/87/7-6-10), 

- Τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 94,  παρ.6, εδάφιο 32 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ τ.Α’/87/7-6-

10) «πρόσθετες αρμοδιότητες» μεταξύ άλλων, η χορήγηση  παραγωγικών αδειών για να πωλούν οι 

παραγωγοί τα προϊόντα τους στις Λαϊκές αγορές  μεταβιβάζεται στις αρμοδιότητες των Δήμων και το 

υπ΄άριθμ. 1786/2-2-11 του Δήμου Αγιάς προς τον Δήμο Λαρισαίων με θέμα «Διοικητική υποστήριξη 

για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΣ», 

σύμφωνα με το οποίο δεν μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα «έκδοση και ανανέωση αδειών παραγωγών-

πωλητών Λαϊκών Αγορών», 

- Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄- 15-5-2014) :Άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις 

- Τις διατάξεις του αρ. 65 επ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),: «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αφορούν στην 

αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σύγκληση αυτού και συναφή με τη λειτουργία του θέματα, 

τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114-Α) (Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων), περί 

«ενημερότητας οφειλών». 

- Την υπ ’ αριθμ. 8245/17-8-2015 αίτηση του ΦΑΚΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Θωμά ο οποίος ζητά να του 

μεταβιβασθεί η υπ’ αριθμ. 40/2011 (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ/ Δήμο Αγιάς) παραγωγική άδεια της μητέρας του 

Φακίτσας Ζωής του Δημητρίου, η οποία εκδόθηκε του 2010 με αριθμό ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 4255/10 από την 

πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, προσκομίζοντας όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του 

άρθρου 10 του Ν. 4264/2014 

και μετά από συζήτηση 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνει τη μεταβίβαση της παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών της ΦΑΚΙΤΣΑ ΖΩΗΣ του Δημητρίου 

με αριθμό αδείας 40/2011 (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ/Δήμο Αγιάς), η οποία εκδόθηκε του 2010 με αριθμό ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 

4255/10 από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, στον δεύτερο τέκνο της ΦΑΚΙΤΣΑ Δημήτριο 

του Θωμά (κάτοικος Δ.Κ Αγιάς, ΔΕ Αγιάς, Α.Δ.Τ. Τα 144847, ΑΦΜ 133328399 Α΄ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΜ 

ΟΓΑ: 300010001280, ΑΜΚΑ 05108503318)  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

- Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών θα αφορά την πώληση αγροτικών προϊόντων των 

κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του Νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

- Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους 

υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής 

Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά 

οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 257543/31.7.2003 «Συμπληρωματικά μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης 

των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β΄ 1122). 

Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 

και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από 

ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η 

κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β΄ 1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο Οδηγός Υγιεινής για 

τους πωλητές τροφίμων σε λαϊκές αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 

(ΕΦΕΤ). Η άδεια του παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών θα 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 και θα ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο 

χρόνο κάθε φορά για κάθε προϊόν και ισχύει για όλη την Επικράτεια. 

 

Β. Ο  νέος (διάδοχος) κάτοχος αδείας από μεταβίβαση: 

1. Θα τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και στις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου. 

2. Θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες  Υγειονομικές -Δημοτικές -Αγορανομικές - 

Τουριστικές - Αστυνομικές και λοιπές σχετικές.  

3. Δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει εκ νέου την άδεια του η οποία θα είναι προσωπική 

4. Θα αναρτήσει μεταλλική πινακίδα σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου) στην οποία θα 

αναγράφονται ευδιάκριτα τα προσωπικά του στοιχεία. 

 

Γ. Η παρούσα απόφαση θα έχει ισχύ μέχρι νεότερης απόφασης ή νομοθετικής ρύθμισης. 

 

Δ. Η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο πρόγραμμα «Δι@ύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και 

κοινοποιείται αρμοδίως. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/apdthest/
ΑΔΑ: ΒΧΑ4Ω6Ι-ΠΘ9
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