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Από το αριθ.4/24-3-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 28

Περίληψη
Ανανέωση άδειας του ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ ΧΟΥΣΕΪΝ,
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄)

Στην Ξάνθη σήμερα 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.6358/19-3-2021
έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σαββίδης Ματθαίος (Αντιπρόεδρος)
18. Παπά Σοφία
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Θεοφάνης
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
20. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Ασκαρίδης Ηλίας
21. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
22. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
23. Παυλίδου Ελισάβετ
7. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
24. Σπανίδης Μιχαήλ
8. Ελευθεριάδης Απόστολος
25. Σταματιάδης Σταμάτιος
9. Ζερενίδης Ιωάννης
26. Σταυρακάρας Παναγιώτης
10. Ηλιάδης Θωμάς
27. Ταρενίδης Παναγιώτης
11. Καλογερής Γεώργιος
28. Τοπ Σινάν
12. Καμαρίδης Ιπποκράτης
29. Τσακιρίδης Αφεντούλης
13. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
30. Τσαρεκτσή Τζενάν
14. Καφφετζής Κωνσταντίνος
31. Χαριτωνίδου Ειρήνη
15. Λύρατζης Πασχάλης
32. Φανουράκης Εμμανουήλ
16. Μελισσόπουλος Σάββας
33. Χασάν Ογλού Φερτούν
17. Μπεκήρ Ογλού Σουά
34. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Κωνσταντίνος
5. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Γουναρίδης Στυλιανός
6. Μπούτος Ιωάννης
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
4. Ιγιαννίδης Στέφανος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων
Σταυρούπολης Αναστάσιος Συμεωνίδης, Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς και Γέρακα Κοτζα Τζελαϊδήν
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση:
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου, Παναγιώτης
Ταρενίδης, πριν τη συζήτηση του ΕΗΔ θέματος, Νικόλαος Ανταμπούφης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Γεώργιος Καλογερής, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Πασχάλης Λύρατζης, Σάββας Μελισσόπουλος, Σοφία
Παπά, Θεοφάνης Παπαδάκης, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ,
Τζενάν Τσαρεκτσή, Ειρήνη Χαριτωνίδου και Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, μετά την ψήφιση του ΕΗΔ θέματος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Εμμανουήλ Φανουράκης, δεν συμμετείχε στη συζήτηση και
ψήφιση του θέματος, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω τεχνικών προβλημάτων.
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Ο Αντιπρόεδρος Ματθαίος Σαββίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 14ο θέμα, την αριθμ.πρωτ.3042/12-2-2021 εισήγηση του
Αντιδημάρχου του τμήματος Αδειοδοτήσεων, η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του
άρθρου 65 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 και η
περ. 32 της παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). 4. Την υπ’ αριθ.
12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία
καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την ανανέωσης της άδειας παραγωγού. 5. Τις
διατάξεις του άρθρου 285 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄). 6. Τη με αριθμ.
πρωτ. 2465/08-02-2021 αίτηση του κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΙΜΠΡΑΜ, για την
ανανέωση της με αριθ. 434/2007 άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, η οποία
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 7. Το με αριθ. πρωτ.
3040/12-02-21 υπηρεσιακό σημείωμα της υπαλλήλου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων. 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 3041/12-02-21 αναφορά της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4497/2017: «Υπαίθριο εμπόριο»: είναι η εμπορική
δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές
οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο. «Λαϊκή Αγορά»: η υπαίθρια
μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και
μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως
πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο
οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
«Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας,
της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της
υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που
προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που
προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 32 της παρ. 6 του
άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
προστέθηκε ως αρμοδιότητα των Δήμων, «Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση
και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε
άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η
οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν
αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4497/2017, αρμόδια αρχή έκδοσης και
ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017, όπως ισχύει:
Άρθρο 3: Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων
«1.Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να
πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της
ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής
και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανώτατου
Χημικού Συμβουλίου, Β΄ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – υπ’ αριθμ. 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β΄2983) με
την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ)
και Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β΄ 2161/23.6.2017) και τις υγειονομικές και λοιπές διατάξεις.
Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 (L 157). Τα
είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς
και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά
διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Επιπλέον εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18
της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄
1187/2006) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και οι διατάξεις του ν. 2969/2001.
…..3. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες
ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής και τηρεί Καταστάσεις
Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος A΄, αριθμημένες και
θεωρημένες από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις, καθώς και τα
Δελτία Αποστολής τηρούνται από τους πωλητές μέχρι την επόμενη ανανέωση της άδειάς τους. Ο πωλητής
ενημερώνει τις Καταστάσεις Διακινούμενων Προϊόντων μηνιαίως. Η ενημέρωση για κάθε μήνα γίνεται
συγκεντρωτικά για κάθε προϊόν εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών του επομένου σύμφωνα με τα
παραστατικά στοιχεία που τηρεί ο πωλητής».
Άρθρο 13: Υποχρεώσεις παραγωγών πωλητών
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«1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά
ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί
από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που τίθενται στον παρόντα για την αναπλήρωση.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 25, κάθε παραγωγός
φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη
παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων του...
…5. Οι κάτοχοι των αδειών παραγωγών πωλητών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια
των περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια.
6. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαίθριου
εμπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου εμπορίου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας
ή συγκαλλιέργειας, δικαιούνται άδειας παραγωγού πωλητή όλα τα πρόσωπα που καλλιεργούν, αρκεί να είναι
γραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίες αγρότες, και να
υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
7. Η άδεια χορηγείται μόνον αν οι μισθωμένες από τον παραγωγό καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται
εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη
Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται για την εμπορία οσπρίων, ρυζιού,
ξηρών καρπών και προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).
8. Οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι τυγχάνουν μέλη συνεταιρισμών, ομάδων και
οργανώσεων παραγωγών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγουν, πρέπει να
μπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος ότι εμπορεύονται μόνο το
20% των παραγόμενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο συνεταιρισμό, την ομάδα ή
την οργάνωση παραγωγών, όπως προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.»
Το άρθρο 11 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171 Α') περί «Ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζει τα εξής: «1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών
οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή
του άρθρου 8 μέχρι και δύο (2) μήνες πριν τη συγκομιδή: α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να
διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η
τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα
προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο
παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει
επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το
20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης,
μπορεί να δηλώσει στην αρμόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την αναγραφή αυτών στην άδειά
του. Για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης από δύο (2) μήνες (π.χ. σπανάκι, μαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή. 2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου
1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 9, για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως επαγγελματία αγρότη. 3. Ο αρμόδιος υπάλληλος, με βάση τη
δήλωση του παραγωγού, αναγράφει στο έντυπο της αδείας το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άδεια, το
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, τα πωλούμενα προϊόντα και τις ποσότητες αυτών. Για τον
υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιείται το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των
παραγόμενων ποσοτήτων, ανά νομό, του ΕΛΓΑ. Κατάλογος των αδειών που έχουν ανανεωθεί αποστέλλεται
εβδομαδιαίως από τις αρμόδιες αρχές ανανέωσης της άδειας στα Τμήματα Εμπορίου των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση αμελλητί οι τριμελείς επιτροπές του άρθρου 12.
4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από τη λήξη ισχύος της
άδειας, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια επανέρχεται σε ισχύ
χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε λαϊκή γίνεται, σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 32. 5. Για την ανανέωση των αδειών τους, οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οι
οργανώσεις παραγωγών υποχρεούνται επιπλέον, να αποδεικνύουν τη συνέχιση της οικονομικής τους
δραστηριότητας με την υποβολή των ετήσιων φορολογικών τους δηλώσεων και στοιχείων».
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1(κα) του άρθρου 10 του ν. 4497/2017, «Για όσα προϊόντα
δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ή για προϊόντα
ζωικής προέλευσης και αλιείας, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις παραγόμενες ποσότητες, η
οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, ως προς τη συσχέτιση της δηλούμενης ποσότητας με τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης ή
των δηλώσεων παραγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας, κατά περίπτωση.»
Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/2018 με αριθ. πρωτ. 37698/03-04-2018 του Υπουργείου
Οικονομίας & Ανάπτυξης η περίπτωση(7) αναφέρει, «το εδάφιο δ΄ της παρ. 1(κα) του άρθρου 10: δεν
αφορά μόνο σε βιολογικά προϊόντα, αλλά σε κάθε προϊόν.»

ΑΔΑ: ΨΩΤΣΩΚ8-Ν2Π
Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
καθορίστηκε το ποσό του παράβολου που απαιτείται για την ανανέωσης της άδειας στα τρία (3) € ευρώ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΙΜΠΡΑΜ, με την αριθμ.
πρωτ. 2465/08-02-2021 αίτησή του αιτείται την ανανέωση της με αριθ. 434/2015 άδειας παραγωγού πωλητή
υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού του Νομαρχιακού
Διαμερίσματος Ξάνθης σύμφωνα με την με αριθ. εγκρ. Δ/γής ΤΕ 39/2007 και θεωρήθηκε τελευταία φορά
στις 07-10-2020 με ισχύ έως 20-01-2021 από το Δήμο Ξάνθης..
Συγκεκριμένα κατέθεσε τα εξής:
α) Την από 08-02-2021 Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της περ. β του άρθρου 11 του ν.4497/2017: θεωρημένη
στις 04-02-2021 από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονιμίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1(κα) του άρθρου 10 του ν.4497/2017 και τη σχετική εγκύκλιο
1/2018.
Α/Α

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

ΑΝΘΗ – ΡΙΖΕΣ ΣΕ
ΚΟΥΠΑΚΙΑ
ΦΥΤΑ ΣΕ
ΓΛΑΣΤΡΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΤΑ ΣΕ
ΓΛΑΣΤΡΕΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ
ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ

2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
18.000 τμχ

ΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(στρέμματα)
1

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
03/02/21
02/02/22

8.000 τμχ.

1

ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

03/02/21

02/02/22

1.500 τμχ.

1

ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

03/02/21

02/02/22

2.500 τμχ

1

ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

03/02/21

02/02/22

β) Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας ΕΛ.Γ.Α. έτους 2020.
γ) Την με αριθ. πρωτ. 2182/03-02-21 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δήμου Ξάνθη.
δ) Το με αριθ. 337Ξ/11-02-2021 Διπλότυπο είσπραξης παράβολου για ανανέωση άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τριών (3) ευρώ, το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία μας στις 11-022021.
ε) Την με αριθ. πρωτ. 186/24-01-2019 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων.
Επίσης στις 08-02-2021 το Τμήμα Ταμείου και Εσόδων βεβαίωσε ότι ο ενδιαφερόμενος δεν οφείλει
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Ξάνθης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ξάνθης σχετικά με την ανανέωση της με αριθ. 434/2015 άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
λαϊκών αγορών, του κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΙΜΠΡΑΜ, με είδη εμπορίας της παρ. 1
του άρθρου 7 του ν. 4497/2017 περίπτωση (ι): Άνθη, καλλωπιστικά φυτά, σύμφωνα με την από 04-02-21
υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία κατατέθηκε με αίτησή του στις 08-02-2021 θεωρημένη από την Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1(κα) του άρθρου 10 του ν. 4497/2017 και τη σχετική εγκύκλιο 1/2018, ως εξής:
Α/Α

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

ΑΝΘΗ – ΡΙΖΕΣ ΣΕ
ΚΟΥΠΑΚΙΑ
ΦΥΤΑ ΣΕ
ΓΛΑΣΤΡΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΤΑ ΣΕ
ΓΛΑΣΤΡΕΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ
ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ

2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
18.000 τμχ

ΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(στρέμματα)
1

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
03/02/21
02/02/22

8.000 τμχ.

1

ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

03/02/21

02/02/22

1.500 τμχ.

1

ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

03/02/21

02/02/22

2.500 τμχ

1

ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

03/02/21

02/02/22

καθώς πληροί τις προϋποθέσεις ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4497/2017, από την έκδοση της
απόφασης και έως τις 02-02-2022.

ΑΔΑ: ΨΩΤΣΩΚ8-Ν2Π
Τονίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4497/2017, αν του έχει
χορηγηθεί άδεια λαϊκής αγοράς, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε
λαϊκές αγορές που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 32 για
την κατανομή τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανανέωση της με αριθ. 434/2015 άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών,
του κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΙΜΠΡΑΜ, με είδη εμπορίας της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
4497/2017 περίπτωση (ι): Άνθη, καλλωπιστικά φυτά, σύμφωνα με την από 04-02-21 υπεύθυνη δήλωσή του,
η οποία κατατέθηκε με αίτησή του στις 08-02-2021 θεωρημένη από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1(κα) του άρθρου
10 του ν. 4497/2017 και τη σχετική εγκύκλιο 1/2018, ως εξής:
Α/Α

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

ΑΝΘΗ – ΡΙΖΕΣ ΣΕ
ΚΟΥΠΑΚΙΑ
ΦΥΤΑ ΣΕ
ΓΛΑΣΤΡΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΤΑ ΣΕ
ΓΛΑΣΤΡΕΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ
ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ

2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
18.000 τμχ

ΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(στρέμματα)
1

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
03/02/21
02/02/22

8.000 τμχ.

1

ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

03/02/21

02/02/22

1.500 τμχ.

1

ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

03/02/21

02/02/22

2.500 τμχ

1

ΧΑΙΤΗ ΦΕΛΩΝΗ

03/02/21

02/02/22

καθώς πληροί τις προϋποθέσεις ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4497/2017, από την έκδοση
της απόφασης και έως τις 02-02-2022.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4497/2017, αν του έχει
χορηγηθεί άδεια λαϊκής αγοράς, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε
λαϊκές αγορές που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 32
για την κατανομή τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Ματθαίος Σαββίδης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές 26-3-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

