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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το 1ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 31ης
Ιανουαρίου 2013.
Αριθ. Απόφασης 6

Περίληψη
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
στον Μπεσήμ Ογλού Ερνούρ του Μπεσήμ, κάτοικο
Λαμπρινού Δήμου Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 31 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, αριθ.πρωτ.3875 /24-113, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1) Ξυνίδης Αθανάσιος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Φανουράκης Εμμανουήλ
8. Φωτιάδης Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Γκούμα Δέσποινα.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (6ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.2768/18-1-13 εισήγηση
του Γραφείου Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ.: 1. Η από 31.12.2012 αίτηση του Μπεσήμ Ογλού Ερνούρ του Μπεσήμ, με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά της
2. Η αριθ.πρωτ.66108/30.11.2012 βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων
διαπίστωσης παραγωγών.
3. Οι διατάξεις του Π.Δ.51//2006 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.116/2008
4. Οι διατάξεις των παρ.2 και 7 του άρθρου 7 του Ν.2323/95 όπως ισχύει.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ.32 του Ν.3852/2010 ΄΄Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
6. Tην αριθ.139/27-4-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί ΄΄Μεταβίβαση της
αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση
επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς΄΄.
7.
Το άρθρο 14 παρ. 1 εδάφιο γ’ του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012) : Επείγουσες
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015.
8. Το αριθ.πρωτ.Κ1-961/3-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας με θέμα ΄΄Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.4038/2012΄΄.
9. Η αριθ.348/12-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά τον
καθορισμό ανώτατου αριθμού επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών της λαϊκής Αγοράς της
Ξάνθης για το έτος 2013
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Α. Αρμόδια όργανα χορήγησης παραγωγικών αδειών
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.7 του Ν.2323/95 Όσοι παράγουν πρωτογενή προϊόντα γης μπορούν
να τα διαθέτουν στις Λ.Α., εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού. Η άδεια παραγωγού ισχύει για τις Λ.Α,
όλης της χώρας και χορηγείται με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, όταν ο παραγωγός
κατοικεί ή διαμένει μονίμως στα διοικητικά όρια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (δεν ισχύει για
Ν.Α. Αθηνών, Πειραιώς & Θεσσαλονίκης). Η άδεια παραγωγού ισχύει για έξι (6) μήνες και μπορεί να
ανανεώνεται, μία η περισσότερες φορές για ίσο χρόνο, κάθε φορά.
Με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ.32 του Ν.3852/2010 η έκδοση των αποφάσεων
χορήγησης των παραγωγικών αδειών προστέθηκε στις αρμοδιότητες του Δήμου.
Α. Για τα έτη 2013 και επόμενα :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2323/95 με απόφαση των, κατά τόπους,
αρμόδιων νομαρχιακών συμβουλίων επιτρέπεται να ιδρύονται, να μετακινούνται και να καταργούνται
λαϊκές αγορές στις περιφέρειες των οικείων νομών, ύστερα από πρόταση του οικείου δήμου στην
οποία καθορίζεται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της αγοράς και ο ανώτατος αριθμός των αδειών που
θα χορηγηθούν και γνώμη της επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου νομαρχιακού
συμβουλίου και αποτελείται: 1) από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο και 2) από έναν εκπρόσωπο α) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων
γ)του οικείου Εμπορικού Συλλόγου, δ) της υπηρεσίας Τροχαίας, ε) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισμού, στ) της υπηρεσίας Πολεοδομίας, ζ) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου
Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας Ν.Α. και η) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου
παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας Ν.Α.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 εδάφιο γ’ του Ν.4038/12 ο ανώτατος αριθμός των
αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για θέματα υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόμενο
ημερολογιακό έτος, ως εξής : α)… β) …. γ) για τη συμμετοχή σε λαϊκές αγορές και σε λαϊκές αγορές
βιολογικών προϊόντων επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών, με απόφαση του κατά τόπον
αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη των Επιτροπών της
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2323/1995. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται εντός τριάντα
ημερών από την υποβολή της γνώμης του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
υποβολής της γνώμης των αρμόδιων Επιτροπών, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται χωρίς
αυτή.
Ωστόσο με την παρ.Α εδάφιο γ) του αριθ.πρωτ.Κ1-961/3-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα ΄΄Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου
14 του Ν.4038/2012΄΄ διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του Ν.4038/12 (ΦΕΚ14/Α’) αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον ανώτατο αριθμό των
επαγγελματικών αδειών, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες πωλητές Λ.Α. δραστηριοποιούνται εντός των
ορίων συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας από τους Δήμους της οποίας και θα αδειοδοτηθούν.
Κατόπιν των ανωτέρω λήφθηκε η αριθ. 348/12-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης με την οποία αποφασίστηκε για το έτος 2013 να χορηγηθούν 10 (δέκα) επαγγελματικές άδειες
προϊόντων γης, 0 (μηδέν) επαγγελματικές άδειες λοιπών κατηγοριών και 20 (είκοσι) παραγωγικές άδειες.
Β.
Δικαιούχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που έχουν την ελληνική ιθαγένεια,
την ιθαγένεια άλλου κράτους -μέλους της ΕΕ, οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς
Παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ ή την περιοχή του Πόντου, οι Έλληνες τσιγγάνοι POM που
έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και οι υπήκοοι
τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε
έτη και κατέχουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α’) απόφαση χορήγησης ή
ανανέωσης της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές
Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2
του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ 12 Α’) για τα μέλη τους. Οι ανωτέρω, μετά την απόκτηση της άδειας, θεωρούνται
επαγγελματίες ή παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών. (παρ.1 άρθρου 1 Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ
53/13.03.2006 τεύχος Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 116/20.08.2008 (ΦΕΚ
179/28.08.2008 τεύχος Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ
105/2009 τεύχος Α’) και με την παρ.1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011
τεύχος Β’)

3

Οι δικαιούχοι των αδειών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος. (παρ.2 άρθρου 1 Π.Δ.
51/2006 (ΦΕΚ 53/13.03.2006 τεύχος Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 116/20.08.2008
(ΦΕΚ 179/28.08.2008 τεύχος Α΄)
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι για το 2013 υπάρχει δυνατότητα έκδοσης 20
παραγωγικών αδειών και μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκαν άδειες παραγωγικές, σας διαβιβάζουμε την
αριθ.πρωτ.70524/31.12.2012 αίτηση με τα δικαιολογητικά της του Μπεσήμ Ογλού Ερνούρ του Μπεσήμ
και παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση
άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις του αρ. 73
του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2) την αριθ.139/27-4-2012
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί ΄΄Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού
Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών
πωλητών λαϊκής αγοράς΄΄ 3) τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Μπεσήμ Ογλού Ερνούρ του
Μπεσήμ κάτοικου Λαμπρινού Δήμου Ξάνθης.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 4-2-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

υπογραφές

