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ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012
θέμα : «Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών»

Ο Δήμαρχος Αγιάς
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Έχοντας υπόψη:
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 282, παρ.1 εδάφιο α του Ν3852/10 (ΦΕΚ τ.Α’/87/7-6-10), ‘’για
τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες
του παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων
και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής
τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και την Νομαρχιακή Επιτροπή, από την
έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες ως αρμόδια όργανα
άσκησής τους ο περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική
επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η
οικεία επιτροπή’’.
Τις διατάξεις του Ν.3377/05 (ΦΕΚ τ.Α/202/19-8-05) «Αρχές και κανόνες για την
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράςθέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3557/07(ΦΕΚ
τ.Α’ /100/14-5-07).
Το Νόμο 3190/30-10-93 (ΦΕΚ τ.Α’ /249/30-10-03) Υπαίθριο εμπόριο και άλλες
διατάξεις.
Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ.2,3,4 του ΠΔ 51/13-3-2006 (ΦΕΚ τ.A’ / 53/13-3-06)
«Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» όπως αυτό τροποποιήθηκε
από το ΠΔ 116/20-08-08(ΦΕΚ τ.Α’ /179/28-8-08) και την ΚΥΑ Κ1-164(ΦΕΚ τ.Β’ /

275/22-2-2011) «προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας της ΓΓΕ στην οδηγία
2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»
7. Το γεγονός ότι μέχρι 15/12/2011 δεν είχε εκδοθεί νεότερη σχετική διευκρινιστική ή
τροποιητική νομοθεσία
8. Το γεγονός ότι στον Δήμο μας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές διαδικασίες
ανάθεσης και ανάληψης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης.
9. Την υπ΄άριθμ. 266/2011, απόφαση ΔΣ περί «Εξουσιοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου
στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς, για την
χορήγηση και ανανέωση των αδειών των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών»
10. Την κάτωθι αίτηση, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, του
• υπ΄αριθμ. 159/4-01-12 του ΤΙΝΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ του Δημητρίου, κατοίκου
Αετολόφου, ΑΦΜ 111290019
11. Το γεγονός ότι η αιτούσα ασκεί κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα παραγωγού – πωλητή
και λόγω του επείγοντος που προκύπτει από την ευπάθεια των παραγόμενων προϊόντων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Χορηγούμε άδεια παραγωγού πωλητή λαικών Αγορών στην:
1. ΤΙΝΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ του Δημητρίου, κατοίκου Αετολόφου, ΑΦΜ 111290019, άδεια
παραγωγού πωλητή λαικών αγορών, με αριθμό αδείας 62/2011 αρχόμενης από 4-01-12 με
ημ. λήξης 3-01-13
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, εκτός άλλων κυρώσεων
και την ανάκληση της παρούσας άδειας.
Β. Οι κάτοχοι αδείας:
1. θα συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές -Δημοτικές -Αγορανομικές
- Τουριστικές - Αστυνομικές και λοιπές σχετικές.
2. Η άδεια είναι προσωπική και μπορεί να μεταβιβασθεί.
3. Θα αναρτήσουν μεταλλική πινακίδα σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου) στην
οποία θα αναγράφονται ευδιάκριτα τα προσωπικά του στοιχεία.
4. Η άδεια αυτή ισχύει για ένα εξάμηνο ή έτος ανάλογα με το είδος των προϊόντων και σε
περίπτωση μεταβίβασης ή παύσης λειτουργίας της να παραδοθεί στην υπηρεσία μας.
Η παρούσα απόφαση θα έχει ισχύ μέχρι νεότερης νομοθετικής ρύθμισης.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο πρόγραμμα «Δι@ύγεια», στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.
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