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ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2014
θέμα : «Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών»

Ο Δήμαρχος Αγιάς
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΄/87/76-10)
−

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’’.
−

Τα άρθρα 8, 9 και 10 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄)

−

Την αριθ. 171/2014 (ΑΔΑ:6Ρ6ΒΩ6Ι-9ΒΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί Έκδοση
άδειων παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

−

την υπαριθμ.13843/ 9-10-2014 αίτηση, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 10 του
Ν. 4264/2014 του ΜΠΟΥΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου, κατοίκου οικισμού Πρινιάς,

ΤΚ

Ανάβρας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.
Εγκρίνει τη χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
9/2014) σε λαϊκές αγορές:
στον Μπούτλα Ιωάννη του Δημητρίου που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 25/06/1971 και κατοικεί στη
Πρινιά, με ΑΦΜ 051915433, Δ.Ο.Υ. Α΄Λάρισας, ΑΔΤ ΑΙ 841712, και ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ με
ΑΜ 300040000366.
Β. Η παραγωγική άδεια εκδίδεται μια φορά και αντικαθίσταται μόνο σε περίπτωση απώλειας με την
κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της.
Γ. Η παραγωγική άδεια ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά από το
Δήμο.
Δ. Επιτρέπεται μία φορά μόνον η μεταβίβαση της άδειας κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην
σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού, υπό τις προϋποθέσεις της παρ.9 του άρθρου
10 του Ν.4264/14, όπως ισχύει, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι
(6) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος.
Ε. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, με
προσκόμιση της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής
ΣΤ. Η κατανομή των θέσεων των πωλητών θα γίνει με τη διαδικασία της απόφασης Υπ. Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’).
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.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

