
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 05.02.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 3η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 05.02.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:1490 
 

<< Λήψη απόφασης περί χορήγησης αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών>>.  
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία ( Απουσίαζε )  
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                             
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                     
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                    
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               
5/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                 
6/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                               
7/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                                
8/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ   
9/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,  ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,   
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ , ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΒΟΥΛΓΑΡΗ – 
ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ,  ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΎΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ,ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  .                                                                               
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ. 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ,ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ , ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, 
ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ , ΝΑΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
  
Σύµφωνα µε την 1221/03-02-2014    έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα 
νόµιµα, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση  κρίνεται ως κατεπείγουσα  λόγω 
της υπ΄αριθµ. πρωτ. : ΟΙΚ . 3259/30-01-2014  εγκυκλίου  του Υπουργείου Εσωτερικών . 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Από το πρακτικό της 3ης  Συνεδρίασης ( Έκτακτης ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 05.02.2014   ηµέρα Τετάρτη    και ώρα 14:00 µ.µ. 
 
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Σπανός ∆ηµήτριος προσήλθε κατά την συζήτηση των θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , ( δεδοµένου ότι σε σύνολο 21 µελών παρόντες ήταν 11 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  ) , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΡΚ-ΨΞΡ



ΘΕΜΑ : 2ο  Εκτός 
 Η  Πρόεδρος  εισήγαγε το 2ο  θέµα εκτός της ηµερησίας διάταξης και η οποία εξέθεσε ότι : 
 Το παρόν θέµα εισάγεται στο ∆ηµοτικό Σ/λιο εκτός ηµερήσιας διάταξης προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα   
η σχετική απόφαση. 
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 για να συζητηθεί θέµα 
ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι΄ αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον . 
   Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 και µετά από 
διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο   θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώµατος  τα 
παρακάτω: 
 
1/.Την υπ΄αριθµ. 1023/29-01-2014 εισήγηση της αρµόδιας υπαλλήλου ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ζαγοράς  κας. Ραφτοπούλου Ζωής    στην  οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
Η αρµοδιότητα χορήγησης των παραγωγικών αδειών, µετά την εφαρµογή του Νόµου του Καλλικράτη 
περιήλθε στους ∆ήµους σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 υπ’ αριθ. 32 
αρµοδιότητα.  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε α) το άρθρο 3 του π.δ. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, αρ. 
3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17.01.2011 (ΦΕΚ Β΄275/22.2.2011), β) την ΚΥΑ Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & 
Ναυτ. Α2-2024/16.12.2011, γ) την παρ.7 άρθρο 7 Ν.2323/95 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν.3377/05, οι άδειες παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται από το ∆ήµο στον οποίο 
κατοικεί ή διαµένει µόνιµα ο ενδιαφερόµενος, µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά την 
προσκόµιση των προβλεποµένων δικαιολογητικών δηλαδή : 
 

    Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α∆ΕΙΑ) δικαιούνται:  
• τα φυσικά πρόσωπα, παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης  και β) οι Πρωτοβάθµιες 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών. 
 

•  Στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου του ∆ήµου µας έχει   κατατεθεί αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  της 
κ. Βαλάκου Γαρυφαλλιάς του Θωµά η οποία  πληροί  τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αρ. 3 του Π.∆. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει (αρ. 3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-
164/17.01.2011 (ΦΕΚ Β΄ 275/22.2.2011) και λαµβάνοντας επίσης υπόψη την ΚΥΑ Υπ. Αναπτυξ. 
Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16.12.2011 και την παρ. 7 άρθρο 7 Ν.2323/95 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 4 του Ν.3377/05. 

Για το λόγο αυτό προτείνω στο σώµα να εγκρίνει την χορήγηση άδειας  στην : 
 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ - 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΑΡ. ΤΑΥΤ. Α.Φ.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΛΛ/ΓΕΙΑΣ  

1.  
ΒΑΛΑΚΟΥ 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ   

ΘΩΜΑΣ 

 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ  
Α∆ΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

 
 
Λ 745130 

 
 
063455396 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΖΑΓΟΡΑΣ  

 
 
2/. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1391/05-02-2014 εισήγηση   της αρµόδιας υπαλλήλου   ∆.Ε. Ζαγοράς κας.  
Ραφτοπούλου Ζωής  στην  οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
Η αρµοδιότητα χορήγησης των παραγωγικών αδειών, µετά την εφαρµογή του Νόµου του Καλλικράτη 
περιήλθε στους ∆ήµους σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 υπ’ αριθ. 32 
αρµοδιότητα.  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε α) το άρθρο 3 του π.δ. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, αρ. 
3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17.01.2011 (ΦΕΚ Β΄275/22.2.2011), β) την ΚΥΑ Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & 
Ναυτ. Α2-2024/16.12.2011, γ) την παρ.7 άρθρο 7 Ν.2323/95 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν.3377/05, οι άδειες παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών, χορηγούνται από το ∆ήµο στον οποίο 
κατοικεί ή διαµένει µόνιµα ο ενδιαφερόµενος, µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά την 
προσκόµιση των προβλεποµένων δικαιολογητικών δηλαδή : 
 

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΡΚ-ΨΞΡ



    Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α∆ΕΙΑ) δικαιούνται:  
• τα φυσικά πρόσωπα, παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης  και β) οι Πρωτοβάθµιες 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών. 
 

•  Στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου του ∆ήµου µας έχει   κατατεθεί αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  της 
κ. Παπαϊωάννου Πολυδώρας – Αθηνάς – Κωνσταντίνας του Σταύρου  η οποία  πληροί  τις 
προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 3 του Π.∆. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει (αρ. 3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17.01.2011 (ΦΕΚ Β΄ 275/22.2.2011) και λαµβάνοντας 
επίσης υπόψη την ΚΥΑ Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16.12.2011 και την παρ. 7 άρθρο 7 
Ν.2323/95 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν.3377/05. 
 

Για το λόγο αυτό προτείνω στο σώµα να εγκρίνει την χορήγηση άδειας  στην : 
 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ - 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΑΡ. ΤΑΥΤ. Α.Φ.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΛΛ/ΓΕΙΑΣ  

1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ – 
ΑΘΗΝΑ  –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Α∆ΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

 
 
ΑΙ 314597 

 
 
157813977 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΖΑΓΟΡΑΣ  

Με βοηθό τον πατέρα της κ. Παπαϊωάννου Σταύρο  
 

Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις  ,  τις διάφορες τοποθετήσεις    και µετά από διαλογική 
συζήτηση 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α) Εγκρίνει την ανανέωση της άδειας παραγωγού – πωλητή  λαϊκών αγορών  στην κ. Βαλάκου 
Γαρυφαλλιά του Θωµά κάτοικο ∆.Κ. Ζαγοράς  &  
Β) Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή  λαϊκών αγορών  στην Παπαϊωάννου  
Πολυδώρα – Αθηνά – Κωνσταντίνα του Σταύρου  ,   κάτοικο  ∆.Κ. Ζαγοράς  , µε βοηθό τον 
πατέρα της   κ. Παπαϊωάννου Σταύρο  , 
οι οποίες  πληρούν  τις προϋποθέσεις σύµφωνα,   µε τις   υπ΄αριθµ. πρωτ. 1023/29-01-2014 & 
1391/05-02-2014 εισηγήσεις της  αρµόδιας  υπαλλήλου ∆.Ε. Ζαγοράς και µε τις διατάξεις του αρ. 3 
του Π.∆. 51/2006 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει (αρ. 3 Π.∆. 116/2008, ΚΥΑ Κ-164/17.01.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 275/22.2.2011) και λαµβάνοντας επίσης υπόψη την ΚΥΑ Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. 
Α2-2024/16.12.2011 και την παρ. 7 άρθρο 7 Ν.2323/95 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν.3377/05. 
 
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  33/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 06.02.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
         

 
                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΡΚ-ΨΞΡ


