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Γήμαρτος: Κοσηζάθηης Παναγιώηης 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πρόεδρος: Υιώηης Γημήηριος  

Ανηιπρόεδρος : Καηζιθός Απόζηολος   

Γραμμαηέας: Κοσηζελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3. ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

4.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

5.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

7. ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

8. ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

10.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

11.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

12.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14. ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ      

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

2.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

3.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

2. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

3. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  
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4.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

5. ΜΑΜΟΤΡΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

6.  ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

3. ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΤΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση:9047/01-09-2017  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ  

θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε θαηά ηα λφκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηψηεο, πξνζθιήζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη παξέζηε ζηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο θαη ν 

Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο, πξνζήιζαλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο, πξνζήιζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε  ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο, απνπζίαδε απφ ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθή χκβνπινο θ. ακαξά 

Μαξία, απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο, απνρψξεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηψηεο, απνρψξεζε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ελεκέξσζε ην ζψκα ζρεηηθά κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 860/29-

08-2017 έγγξαθν ηεο Γξακκαηείαο Πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ Θεζζαιίαο κε ζέκα: 

«Αλαθνίλσζε Αλαλέσζεο - Σξνπνπνίεζεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ». 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Γήκαξρνο απάληεζε ζε εξψηεζε πνπ είρε ηεζεί απφ ηνλ 

Αληηπξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθφ Απφζηνιν, ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο παηδηθέο ραξέο, ελψ ζε 

εξψηεζε ηνπ ηδίνπ ζρεηηθά κε ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο επηθπιάρζεθε λ’ απαληήζεη 

εγγξάθσο. 

Δπίζεο, ελεκέξσζε ην ζψκα ζρεηηθά κε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηνπο θνξείο ηεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ, γηα ην έξγν απνθαηάζηαζεο 

ηνπ δξφκνπ ζην Ξνπξίρηη θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ. 
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ηε ζπλέρεηα, ε επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή χκβνπινο θ. 

ακαξά Μαξία, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο πξνθνξηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

θαηαγξάθεθαλ απηνιεμεί ζηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ζρεηηθά 

κε :α) ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ ζην Ξνπξίρηη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ελδερνκέλσο ζα ππάξμνπλ ιφγσ ηεο ζπγθνκηδήο ησλ θαζηάλσλ θαη ησλ κήισλ, β) ην 

ζέκα ηεο πιεξσκήο ησλ ζπκβαζηνχρσλ (ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ν θ. 

Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο) θαη  γ) 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ αδέζπνησλ θαη αλ ππάξρνπλ κελχζεηο γηα επηζέζεηο ηνπο 

(Απάληεζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, ε νπνία ηφληζε φηη ε 

κφλε ιχζε είλαη ν εκβνιηαζκφο θαη ε ζηείξσζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ, θαζψο θαη ην 

ηζηπάξηζκα φισλ ησλ δψσλ θαη επραξίζηεζε γηα ηελ βνήζεηά ηνπο ηνλ θηελίαηξν 

Εαγνξάο θ. Γεσξγίνπ θαη ηνπο εζεινληέο θηιφδσνπο).  

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο έζεζε 

ππφςε ηνπ ζψκαηνο έγγξαθεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ απηνιεμεί ζηα 

καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ζρεηηθά κε :1)α) ην γεγνλφο φηη δελ 

έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ αιεμηθέξαπλνπ ζην Πνπξί ελφςεη ηεο λέαο ζρνιηθήο 

πεξηφδνπ , β) πφηε ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζε πνην ζεκείν θαη  γ) πνηεο νη ελέξγεηεο απφ 

πιεπξάο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε επζπλψλ γηα ηελ πξνεγνχκελε ιαλζαζκέλε 

ηνπνζέηεζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ πνπ πξνθάιεζε ζνβαξέο δεκηέο  θαη  2) ζρεηηθά κε 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηελ ζηειέρσζή ηνπο, θαζψο θαη ηνλ 

ζθνπφ ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο φηαλ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 

ησλ δεκνηψλ. 

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. 

Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηψηεο έζεζε ππφςε ηνπ 

ζψκαηνο πξνθνξηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ απηνιεμεί ζηα 

καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ζρεηηθά κε α) ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ 

ησλ ζθνππηδηψλ πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ιφγσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ελνηθίαζεο θαηνηθηψλ, γεγνλφο πνπ απαηηεί ηελ αληίζηνηρε αχμεζε 

ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, β) ηελ θαηάζηαζε ηνπ Αζιεηηθνχ 

Κέληξνπ Σζαγθαξάδαο θαη ηελ αλάγθε θχιαμήο ηνπ.  

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ 

Γεσξγία, ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ θ. νπιδάηνο Απφζηνινο θαη ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο. 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή χκβνπινο θ. ακαξά 

Μαξία, δήηεζε ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ ζηελ ζέζε 

«Καξαβνζηαζηά» ζηνλ Μπινπφηακν Σζαγθαξάδαο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. 

ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο 

Κσλζηαληίλνο θαη ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ θ. νπιδάηνο Απφζηνινο. 
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Ο Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, ελεκέξσζε ην 

ζψκα γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πεγψλ χδξεπζεο, 

ησλ θαζαξηζκφ ησλ δεμακελψλ θ.ι.π.  θαη  ην δίθηπν άξδεπζεο ζηηο Κνηλφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ. 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 05.09.2017, εκέξα Σξίηε  θαη ψξα 

20:30. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο.  

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζφγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

 

ΘΔΜΑ : 23ο 

Λήυη απόθαζης για τορήγηζη - ανανέφζη αδειών παραγφγών - πφληηών 

λαχκών αγορών. 

Ο θ.  Πξφεδξνο, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ  ππ΄αξηζκ. πξση. 9183/05-09-2017  

εηζήγεζε ηεο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Αδεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. 

Ραθηνπνχινπ Εσήο ,  ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 

**************************** 

 

Ζ αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ παξαγσγηθψλ αδεηψλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Νφκνπ ηνπ Καιιηθξάηε πεξηήιζε ζηνπο Γήκνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

94 ηνπ Ν. 3852/2010, ππ’ αξηζ. 32 αξκνδηφηεηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε : α) ην άξζ.3 ηνπ π.δ. 51/2006 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη, αξ.3 Π.Γ. 116/2008, ΚΤΑ Κ-164/17-1-2011 (ΦΔΚ Β’ 

275/22-2-2011), β) ηελ ΚΤΑ Τπ. Αλαπη. Αληαγ. & Ναπη. Α2-2024/16-12-2011, γ) ηελ 

παξ.7 αξζξ.7 Ν. 2323/95, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξ. 4 ηνπ Ν. 3377/05 νη 

άδεηεο παξαγσγψλ - πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ, ρνξεγνχληαη απφ ην Γήκν ζηνλ 

νπνίν κέλεη κφληκα ν ελδηαθεξφκελνο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκ. πκβνπιίνπ θαη 

κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ δηθαηνχληαη : α) Φπζηθά πξφζσπα, 

παξαγσγνί πξσηνγελψλ πξντφλησλ γεο θαη β) Οη πξσηνβάζκηεο πλεηαηξηζηηθέο 

Οξγαλψζεηο ή νη αλαγλσξηζκέλεο νκάδεο παξαγσγψλ. 

ηελ Τπεξεζία καο θαηαηέζεθε ε ππ΄αξηζκ. 9183/05-09-2017  αίηεζε ηνπ θ. 

ηάκνπ ηακνχιε ηνπ Ησάλλε, θαηνίθνπ Γ.Κ. Εαγνξάο, κε ηελ νπνία δεηά αλαλέσζε  

άδεηαο  παξαγσγνχ - πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ.  
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χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νπνηαδήπνηε κνξθή άδεηαο δχλαηαη λα 

ρνξεγεζεί ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

(άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Π.Γ. 51/2006 φπσο απηφ ηζρχεη). 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

Πξνηείλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Νφκσλ θαη ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο   σο 

άλσ άδεηαο  παξαγσγνχ - πσιεηνχ ιατθψλ αγνξψλ, ζηνλ αλσηέξσ, δηφηη πιεξνί  ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 3 ηνπ Π.Γ. 51/2006 φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη 

ηζρχεη (αξζξ. 3  Π.Γ. 116/2008, ΚΤΑ Κ 164/17-1-2011) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ΚΤΑ Τπ. Αλάπηπμεο Αληαγ. Καη Ναπη. Α2-2024/16-12-2011 θαη ηελ παξ. 7 άξζξ. 7 Ν. 

2323/1995 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3307/05. 

 

Ζ αξκφδηα ππάιιεινο                       Ο Πξντζηάκελνο ηεο Οηθ. Τπεξεζίαο                                                                    

   Ραθηνπνχινπ Εσή                                  Παλαγηψηεο Καηαπίδεο    

 

 

************************* 

 

ηελ ζπλέρεηα ηέζεθε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ε  ππ΄αξηζκ. πξση. 9101/04-09-2017  

εηζήγεζε ηεο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Αδεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. 

Ραθηνπνχινπ Εσήο ,  ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 

**************************** 

 

Ζ αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ παξαγσγηθψλ αδεηψλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Νφκνπ ηνπ Καιιηθξάηε πεξηήιζε ζηνπο Γήκνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

94 ηνπ Ν. 3852/2010, ππ’ αξηζ. 32 αξκνδηφηεηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε : α) ην άξζ.3 ηνπ π.δ. 51/2006 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη, αξ.3 Π.Γ. 116/2008, ΚΤΑ Κ-164/17-1-2011 (ΦΔΚ Β’ 

275/22-2-2011), β) ηελ ΚΤΑ Τπ. Αλαπη. Αληαγ. & Ναπη. Α2-2024/16-12-2011, γ) ηελ 

παξ.7 αξζξ.7 Ν. 2323/95, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξ. 4 ηνπ Ν. 3377/05 νη 

άδεηεο παξαγσγψλ - πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ, ρνξεγνχληαη απφ ην Γήκν ζηνλ 

νπνίν κέλεη κφληκα ν ελδηαθεξφκελνο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκ. πκβνπιίνπ θαη 

κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ δηθαηνχληαη : α) Φπζηθά πξφζσπα, 

παξαγσγνί πξσηνγελψλ πξντφλησλ γεο θαη β) Οη πξσηνβάζκηεο πλεηαηξηζηηθέο 

Οξγαλψζεηο ή νη αλαγλσξηζκέλεο νκάδεο παξαγσγψλ. 

ηελ Τπεξεζία καο θαηαηέζεθε ε ππ΄αξηζκ. 9101/04-09-2017  αίηεζε ηνπ θ. 

Ρεγάθε Ησάλλε ηνπ Ρήγα, θαηνίθνπ Σ.Κ. Μαθξπξάρεο , κε ηελ νπνία δεηά αλαλέσζε  

άδεηαο  παξαγσγνχ - πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ.  

ΑΔΑ: 69ΑΑΩΡΚ-ΘΤ6



χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νπνηαδήπνηε κνξθή άδεηαο δχλαηαη λα 

ρνξεγεζεί ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

(άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Π.Γ. 51/2006 φπσο απηφ ηζρχεη). 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

Πξνηείλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Νφκσλ θαη ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο   σο 

άλσ άδεηαο  παξαγσγνχ - πσιεηνχ ιατθψλ αγνξψλ, ζηνλ αλσηέξσ, δηφηη πιεξνί  ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 3 ηνπ Π.Γ. 51/2006 φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη 

ηζρχεη (αξζξ. 3  Π.Γ. 116/2008, ΚΤΑ Κ 164/17-1-2011) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ΚΤΑ Τπ. Αλάπηπμεο Αληαγ. Καη Ναπη. Α2-2024/16-12-2011 θαη ηελ παξ. 7 άξζξ. 7 Ν. 

2323/1995 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3307/05. 

 

Ζ αξκφδηα ππάιιεινο                       Ο Πξντζηάκελνο ηεο Οηθ. Τπεξεζίαο                                                                    

   Ραθηνπνχινπ Εσή                                  Παλαγηψηεο Καηαπίδεο    

 

 

************************* 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ηέζεθε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ε  ππ΄αξηζκ. πξση. 8995/31-08-2017  

εηζήγεζε ηεο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Αδεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. 

Ραθηνπνχινπ Εσήο ,  ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

 

**************************** 

 

Ζ αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ παξαγσγηθψλ αδεηψλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Νφκνπ ηνπ Καιιηθξάηε πεξηήιζε ζηνπο Γήκνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

94 ηνπ Ν. 3852/2010, ππ’ αξηζ. 32 αξκνδηφηεηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε : α) ην άξζ.3 ηνπ π.δ. 51/2006 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη, αξ.3 Π.Γ. 116/2008, ΚΤΑ Κ-164/17-1-2011 (ΦΔΚ Β’ 

275/22-2-2011), β) ηελ ΚΤΑ Τπ. Αλαπη. Αληαγ. & Ναπη. Α2-2024/16-12-2011, γ) ηελ 

παξ.7 αξζξ.7 Ν. 2323/95, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξ. 4 ηνπ Ν. 3377/05 νη 

άδεηεο παξαγσγψλ - πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ, ρνξεγνχληαη απφ ην Γήκν ζηνλ 

νπνίν κέλεη κφληκα ν ελδηαθεξφκελνο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκ. πκβνπιίνπ θαη 

κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ δηθαηνχληαη : α) Φπζηθά πξφζσπα, 

παξαγσγνί πξσηνγελψλ πξντφλησλ γεο θαη β) Οη πξσηνβάζκηεο πλεηαηξηζηηθέο 

Οξγαλψζεηο ή νη αλαγλσξηζκέλεο νκάδεο παξαγσγψλ. 

ηελ Τπεξεζία καο θαηαηέζεθε ε ππ΄αξηζκ. 8995/31-08-2017  αίηεζε ηνπ θ. 

Νάζζηνπ Γεκεηξίνπ ηνπ Ησάλλε , θαηνίθνπ Σ.Κ. Μαθξπξάρεο , κε ηελ νπνία δεηά 

αλαλέσζε  άδεηαο  παξαγσγνχ - πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ.  

ΑΔΑ: 69ΑΑΩΡΚ-ΘΤ6



χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νπνηαδήπνηε κνξθή άδεηαο δχλαηαη λα 

ρνξεγεζεί ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

(άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Π.Γ. 51/2006 φπσο απηφ ηζρχεη). 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

Πξνηείλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Νφκσλ θαη ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο   σο 

άλσ άδεηαο  παξαγσγνχ - πσιεηνχ ιατθψλ αγνξψλ, ζηνλ αλσηέξσ, δηφηη πιεξνί  ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 3 ηνπ Π.Γ. 51/2006 φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη 

ηζρχεη (αξζξ. 3  Π.Γ. 116/2008, ΚΤΑ Κ 164/17-1-2011) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ΚΤΑ Τπ. Αλάπηπμεο Αληαγ. Καη Ναπη. Α2-2024/16-12-2011 θαη ηελ παξ. 7 άξζξ. 7 Ν. 

2323/1995 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3307/05. 

 

Ζ αξκφδηα ππάιιεινο                       Ο Πξντζηάκελνο ηεο Οηθ. Τπεξεζίαο                                                                    

   Ραθηνπνχινπ Εσή                                  Παλαγηψηεο Καηαπίδεο    

 

 

************************* 

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, θάιεζε ην ψκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ ηεο αλαλέσζεο  άδεηαο παξαγσγνχ – πσιεηή  ιατθψλ αγνξψλ α) ζηνλ 

θ. ηάκν ηακνχιε ηνπ Ησάλλε, ζχκθσλα  κε ηελ  ππ΄αξηζκ. πξση. 9183/05-09-2017 

εηζήγεζε  ηνπ Σκήκαηνο  Αδεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Δ. Εαγνξάο  , β)  ζηνλ θ. Ρεγάθε 

Ησάλλε ηνπ Ρήγα, ζχκθσλα  κε ηελ  ππ΄αξηζκ. πξση. 9101/04-09-2017 εηζήγεζε  

ηνπ Σκήκαηνο  Αδεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Δ. Εαγνξάο  θαη γ) ζηνλ θ. Νάζζην 

Γεκήηξην ηνπ Ησάλλε ζχκθσλα  κε ηελ  ππ΄αξηζκ. πξση. 8995/31-08-2017  εηζήγεζε  

ηνπ Σκήκαηνο  Αδεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Δ. Εαγνξάο  , ςήθηζαλ φινη νη παξφληεο  

Γεκνηηθνί χκβνπινη, ήηνη: 

Ο Αληηδήκαξρνο  θ. νπιδάηνο Απφζηνινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο, ε Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία,   

ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο 

Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, θ. Γαξπθάιινπ 

Αλαζηάζηνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν 

Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο, ν Αληηπξφεδξνο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθφο Απφζηνινο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη, θ. 

Λάζθνο Κσλζηαληίλνο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο, θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο θαη  θ. 

Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο. 

 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο απνπζίαδε απφ ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΑΔΑ: 69ΑΑΩΡΚ-ΘΤ6



Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθή χκβνπινο θ. ακαξά 

Μαξία απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο απνρψξεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σηο  ππ΄αξηζκ. πξση. 9183/05-09-2017, 9101/04-09-2017 θαη 8995/31-08-

2017 εηζεγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο  Αδεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Δ. Εαγνξάο 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ   

 

Δγθξίλεη ηελ αλαλέσζε άδεηαο παξαγσγνχ - πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ, ζηνπο 

παξαθάησ: 

1.ηνλ θ. ηάκν ηακνχιε ηνπ Ησάλλε  , θάηνηθν Γ.Κ. Εαγνξάο,  

2.ηνλ θ. Ρεγάθε Ησάλλε ηνπ Ρήγα, θάηνηθν Σ.Κ. Μαθξπξάρεο  θαη  

3.ηνλ θ. Νάζζην Γεκήηξην ηνπ Ησάλλε, θάηνηθν Σ.Κ. Μαθξπξάρεο,  

νη νπνίνη  πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο  ππ΄αξηζκ. πξση. 9183/05-09-

2017, 9101/04-09-2017 θαη 8995/31-08-2017 εηζεγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο  Αδεηψλ 

Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Δ. Εαγνξάο 

αληίζηνηρα,  ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 3 ηνπ Π.Γ. 51/2006 φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη 

ηζρχεη (αξ. 3 Π.Γ. 116/2008, ΚΤΑ Κ -164/17.01.2011 (ΦΔΚ Β΄ 275/22.2.2011) θαη 

ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηελ ΚΤΑ Τπ. Αλαπηπμ. Αληαγ. & Ναπη. Α2-

2024/16.12.2011 θαη ηελ παξ. 7 άξζξν 7 Ν.2323/95, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 4 ηνπ Ν.3377/05. 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 243/2017.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                             ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,08.09.2017  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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