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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  17

της 9ης Αυγούστου 2021

Αριθμός Απόφασης 90

Θ Ε Μ Α 5ο:  Χορήγηση ή μη στον Σακελλαρίου Λεωνίδα άδειας παραγωγού
                          πωλητή υπαίθριου εμπορίου για δραστηριοποίηση σε λαϊκές
                          αγορές .

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021,
ημέρα  της  εβδομάδος  Δευτέρα  και  ώρα 18:30  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), ύστερα από την υπ' αριθμ.  13020/05-08-
2021  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  κ.  Θυμή  Φίλιππα,  η  οποία  νόμιμα  και
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,
όπως  έχουν  τροποποιηθεί  και  ισχύουν,  σε  καθέναν  δημοτικό  σύμβουλο,  στους
προέδρους  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγ.
Θεοδώρων, και Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν
παρών,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να  αποφασίσει  στα  θέματα  της  ημερήσιας
διάταξης.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Φίλιππας – Πρόεδρος, 2. Βασιλείου Βασίλειος, 3. Βασιλείου
Δημήτριος,  4.  Γλυκοφρύδης  Ιωάννης,  5.Δήμου  Κων/νος,  6.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,
7.Ζερβός  Κων/νος,  8.Καραπανάγος  Ιωάννης,  9.Κορδαλή  Σωτηρία,  10.Λογοθέτης
Κων/νος,  11.Μουζάκης  Αθανάσιος,  12.Νικολάου  Σωτήριος,  13.Παντελέου  Κων/νος,
14.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  15.Πέτρου  Θεόδωρος,  16.Πέτρου  Παναγιώτης,
17.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  18.Πρωτοπαππά  Μαρία,  19.Ράτης  Σπυρίδων,
20.Σακελλαρίου Αναστάσιος.

Στην  παρούσα  συνεδρίαση  συμμετείχαν  και  οι  πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των
Kοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων,  ήτοι οι
κ.κ. Σακέλλης Μάριος, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης, Γκεζερλής Γεώργιος &
Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Ασημακόπουλος  Χρήστος,  2.Γεωργίου  Αθανάσιος,  3.Δέδες
Δημήτριος,  4.Κοντός  Γεώργιος,  5.Πέρρας  Σωτήριος,  6.Σακελλαρίου  Ευθύμιος,
7.Σταυρόπουλος Κων/νος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε  θέματος
προσήλθαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  (δ.σ.)  Πέρρας  Σωτήριος  και  Ασημακόπουλος
Χρήστος.

Επίσης  αποχώρησαν:  α)πριν  τη  συζήτηση  του  1  ου   θέματος  οι  δ.σ.  Καραπανάγος  
Ιωάννης,  Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  &  Ασημακόπουλος  Χρήστος  β)  πριν  τη  λήψη
Απόφασης επί του 2  ου   θέματος ο δ.σ. Νικολάου Σωτήριος, οι οποίοι δεν επανήλθαν  
μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

  Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι  διατάξεις  του  Ν.  4497/2017  (ΦΕΚ  171/13.11.2017)  "Άσκηση  υπαίθριων
εμπορικών  δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός  της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και
άλλες διατάξεις".
2.  Η  υπ΄  αριθ.  37698/03.04.2018  Εγκύκλιος  υπ΄  αριθ.  1/2018  του  Υπουργείου
Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  "Εφαρμογή  του  Ν.  4497/2017  σχετικά  με  την  άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων".
3. Η υπ΄ αριθ. 11848/19-07-2021 αίτηση του κ. Σακελλαρίου Λεωνίδα του Δημητρίου,
με  συνημμένα  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα,  περί  χορήγησης  παραγωγικής  άδειας
πωλητή υπαιθρίου εμπορίου, για δραστηριοποίηση σε λαϊκές αγορές.
4. Το  από  03-08-2021  έγγραφο  του  Γραφείου  Αδειοδοτήσεων  και  Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προς το
Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

"Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, έχοντας υπ΄ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις, σύμφωνα
με τις οποίες:
1ον. Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο
δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού (παρ. 1 άρθρο 8).
2ον. Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:
α) Φυσικά  πρόσωπα τα  οποία  είναι  επαγγελματίες  αγρότες,  σύμφωνα  με  το  Ν.
3874/10(ΦΕΚ 151 Α΄),
β) Αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και
οργανώσεις παραγωγών του Ν. 4384/16(ΦΕΚ 78 Α΄), αποκλειστικά για τη διάθεση
προϊόντων των μελών τους (παρ. 1 άρθρο 4).
3ον.  Η  άδεια παραγωγού  πωλητή  αποτελεί  προαπαιτούμενο για  την  περαιτέρω
δραστηριοποίηση  του  αδειούχου  στις  οργανωμένες  αγορές  του  Ν.4497/17  και  στο
στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13
(παρ. 3 άρθρο 9).
4ον. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο
μορφής  υπαίθριου  εμπορίου,  δηλαδή,  λαϊκής  αγοράς  ή  στάσιμου  εμπορίου  ή
πλανόδιου εμπορίου (παρ. 6 άρθρο 13).
5ον. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι, εκτός
άλλων και :
β. Αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού(παρ. 1 άρθρο 7).



6ον. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται
στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:
α.   Αίτηση  συνοδευόμενη  από υπεύθυνη δήλωση,  στην  οποία  ο  ενδιαφερόμενος
δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη
δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών,
για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό,
β.  Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.
3874/2010,  στην  οποία  αναγράφεται  ότι  ο  ενδιαφερόμενος  είναι  επαγγελματίας
αγρότης,
γ.  Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας
Δήλωσης  Καλλιέργειας/  Εκτροφής  ΕΛΓΑ,  καθώς  και  υπεύθυνη  δήλωση  της
περίπτωσης β' του άρθρου 11,
δ.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας,
ε.   Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS,
ζ.   Πιστοποιητικό υγείας (παρ. 1 άρθρο 9) & 
η.    Παράβολο(Αρ.  12679/18(ΦΕΚ  353  Α΄),  Απόφαση  του   Υπ.  Οικονομίας  &
Ανάπτυξης) 
7ον.  Επιπροσθέτως  των  δικαιολογητικών  του  άρθρου  9,  όταν  η  άδεια  παραγωγού
πωλητή έχει ως αντικείμενο τη διάθεση αυγών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος
προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής
μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το
Ν. 4056/2012 (Α' 52), 
β)  Βεβαίωση  ωοσκοπικού  ελέγχου,  σύμφωνα  με  τους  Κανονισμούς  853/2004  (L
139/55)  και  589/2008  (L  163/6).  Σε  κάθε  περίπτωση  απαιτείται  επίσης  η
γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης(παρ. 1α άρθρο 10),
8ον.  Εφόσον  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  είναι  πλήρη,  τότε  οι  αρμόδιες  αρχές  του
άρθρου 8, εκδίδουν άδεια υπαίθριου εμπορίου στο όνομα του αιτούντος(παρ. 3 άρθρο
9),
9ον.  Κατά  την  έκδοση της  άδειας,  σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 9,  ο
αδειούχος παραγωγός πωλητής επιλέγει, αν θα δραστηριοποιηθεί σε Λαϊκές Αγορές ή
στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο (Εγκύκλιος υπ΄ αριθμ. 1/18 του  Υπ. Οικονομίας
&  Ανάπτυξης). 
10ον.  Σε  περίπτωση  παύσης  δραστηριοποίησης  στις  λαϊκές  αγορές    λόγω  
συνταξιοδότησης,  θανάτου  ή  παραίτησης  ή  αναπηρίας  67%  τουλάχιστον  ,  ο  
παραγωγός μπορεί να παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή το
σύζυγό του, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για
την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή. Ο αποχωρών παραγωγός υποβάλλει στην
αρμόδια αρχή του άρθρου 8 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται
κάθε δικαιώματος άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να
ζητήσει  νέα  άδεια  υπαίθριου  εμπορίου  οποιουδήποτε  είδους  και  μορφής  (παρ.  4
άρθρο 13, όπως ισχύει). 
      Τέλος αφού λάβαμε υπ΄όψιν:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/06, με το οποίο ορίζεται:<< Προϋπόθεση
για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η  μη
ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
αυτούς,  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  εκκρεμοδικίας  και    του   διακανονισμού
καταβολής αυτών, σύμφωνα   με τη σχετική νομοθεσία >> & 
β)  Την  από  19.07.2021  Υ.Δ.  του  κου.  Σακελλαρίου  Λ.  Δημήτριου,  πατέρα  του
αιτούντος, κατόχου παραγωγικής άδειας με θέση στην λαϊκή αγορά Αγίων Θεοδώρων,



με την οποία δηλώνει  παραίτηση του δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο
εμπόριο,  παραχωρώντας  την  θέση  που  κατέχει,  στον  υιό  του  Σακελλαρίου  Δημ.
Λεωνίδα,
     Σας διαβιβάζουμε: 
  α)   Το  ανωτέρω  γ.  σχετικό,  συνοδευόμενο  με  τα  οριζόμενα  εκ  του  νόμου
δικαιολογητικά(βλ. παρ.  6, 7α & 7β της παρούσης),
  β)  Το αριθμ. 2482/20.07.21 Παράβολο, για έκδοση άδειας & θεώρησης αυτής,
  γ)  Την αριθμ. πρωτ. 11390/12.07.2021  Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας, 
  δ)  Την αριθμ. πρωτ. 12454/27.07.2021 Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας,
  ε)  Την από 19.07.2021 Υ.Δ. του κου. Σακελλαρίου Λεων. Δημήτριου,
στ)  Το από 27.07.2021 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
        με το οποίο ο αιτών ζητά χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαιθρίου
εμπορίου, με  αντικείμενο  τη  διάθεση  αυγών  και   δραστηριοποίηση  στην
παραχωρούμενη  θέση,  που  κατείχε  ο  πατέρας  του,   στην   λαϊκή   αγορά  Αγίων
Θεοδώρων, ημέρα Σάββατο.
                                   Παρακαλούμε για  λήψη σχετικής απόφασης." 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις
του  άρθρου  65  του  Ν.  3852/2010,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α    
 

Εγκρίνει, την  χορήγηση  άδειας  παραγωγού  λαϊκής  αγοράς  στον  κ.  Σακελλαρίου
Λεωνίδα του Δημητρίου, με αντικείμενο τη διάθεση αυγών και  δραστηριοποίηση στην
παραχωρούμενη  θέση  που  κατείχε  ο  πατέρας  του  Σακελλαρίου  Δημήτριος  του
Λεωνίδα,  στην  λαϊκή  αγορά Αγίων Θεοδώρων, ημέρα Σάββατο,
σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  την  από  03-08-2021  εισήγηση  του  Γραφείου
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  90/2021.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι  16  Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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