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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 7
της από 23/05/2017 τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης
Απόφαση αριθ.- 105
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Μύκης
Στη Σμίνθη σήμερα 23 του μηνός Μαΐου, του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
7650/18-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρ. 67 του Ν.
3852/2010.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι – επτά μελών
παραβρέθηκαν παρόντα δέκα πέντε (15) και ονομαστικά οι:
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10.
11.
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14.
15.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
Ραμαδάν Μπαχρή (Πρόεδρος)
Πετσενίκ Αδνάν
Κιούρτ Εμβέρ
Μέτσογλου Οντέρ
Σαλή Ογλού Χασάν
Χασάν – Σαλήχ Σαμή
Μούτε Μαμούτ
Γκοβεντάρ Τζεχάτ
Χαφούζ Αχμέτ Χαιρεδίν
Εφέντη Εμπιέ
Εμίρ Ορχάν
Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
Ντελή Χουσείν Ριτβάν
Μπουγιουκλού Χουσείν
Κιρατζή Χουσείν

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
Μουσά Σεϊντάν
Ντελή Γιουσούφ
Καβάς Κενάν
Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπατζάκ Σελάμη
Γιουρούκ Σαλή
Τζουκάλ Μουσταφά
Κιοσέ Μετήν
Χομκό Ερκάν
Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
Καρά Αλή Χαϊριδήν
Αδέμ Χασάν

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Χατζηδημητρίου Σωτήριος υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 15 μέλη– ο
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος επί του 6ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Τοπικής
και Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής:
Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον οικείο
Περιφερειάρχη, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές
αγορές που λειτουργούν στη χωρική του αρμοδιότητα, ο οποίος συναρτάται με τον
πληθυσμό του δήμου βάσει τελευταίας απογραφής. Ο υφιστάμενος αριθμός αδειών δεν
δύναται να μειωθεί(παρ.1 άρθρο 5 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')
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Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Διατίθενται τα παρακάτω προϊόντα αποκλειστικά ίδιας παραγωγής και οικοτεχνίας,
σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4264/14:
(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική
επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα
με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,
(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β'2026)
«Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,
(στ) μέλι τυποποιημένο,
(ζ) ξηροί καρποί,
(η) οπωροκηπευτικά,
(θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των
τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως
μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί,
παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν
σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ)
852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας
για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του
Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και
(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες
παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία.
2.Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία μόνον άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, η
οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε
περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη ομάδα
παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά δέκα (10) παραγωγούς και μέχρι δεκαπέντε (15)
άδειες, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε
περισσότερα του ενός προϊόντα.
Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10)
κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,
β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων,
πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα
αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων
ζύμης,
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ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών
τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών
υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών
παντοπωλείου (μη εδώδιμα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες,
χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών,
δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού,
επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν.
1564/1985 (Α' 164), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ'
εξουσιοδότησή του,
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και
αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού,
ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από
περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:
α) κατηγορίες α', β' και ι'
β) κατηγορίες ε' και στ' και
γ) κατηγορίες ζ', η' και θ'.
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες στ', ζ', η', θ' και ι', στις κατηγορίες
α', β', γ', δ', και ε'.
Στο Δήμο Μύκης λειτουργεί μια λαϊκή αγορά , στον οικισμό Κενταύρου , για τη οποία με την
76/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης καταρτίστηκε ο κανονισμός
λειτουργίας της.
Η δυναμικότητα της λαϊκής αγοράς του Κενταύρου είναι πενήντα θέσεις όπως
αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μύκης.
Σύμφωνα με το Γ/ΟΙΚ/2381/19.06.2012 έγγραφο του τμήματος εμπορίου της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με θέμα «Τακτοποίηση Λαϊκής Αγοράς Κενταύρου» , ο
συνολικός αριθμός των θέσεων είναι 50 σύμφωνα με την 5/2006 απόφαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Ξάνθης και αυτές κατά το ΠΔ 51/2006 ( 90% προϊόντα γης και
αναλογία παραγωγών : επαγγελματιών 1:1)αντιστοιχούν σε :

Παραγωγούς : 25

Επαγγελματίες προϊόντων γης: 20

Σε λοιπούς εμπόρους 5
Με το Γ/ΕΞ/3237-2/01.08.2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού
κοινοποιήθηκε η 82/2013 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 51/2006 που
αφορά την τοποθέτηση πωλητών σε κενές θέσεις στη λαϊκή αγορά του Κενταύρου.
Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία από τις θέσεις αυτές καταλαμβάνονται
οι δέκαπεντε(15) από δεκατρεις(13) πωλητές ως εξής :
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α/α

Πλήθος

Δραστηριότητα

1

6

2

7

Επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών

Μια (1) ενδύματα

Μια (1) υποδήματα

Μια (1) είδη παντοπωλείου ( Μη εδώδιμα)

Μια (1) είδη υαλοπωλείου

Μια(1) οπωρολαχανικά
Παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών

Γεωργικών προϊόντων

Οι φορείς λειτουργίας υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς
όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 4264/2014
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4328/15)
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη :
 την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
 το Γ/ΟΙΚ/2381/19.06.2012 έγγραφο του τμήματος εμπορίου της Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης με θέμα «Τακτοποίηση Λαϊκής Αγοράς Κενταύρου»
 το Γ/ΕΞ/3237-2/01.08.2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού.
 η 82/2013 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 51/2006.
 την απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 1382/Γ5-132/05.02.2014 (ΦΕΚ
255/07.02.2014 τεύχος Β’) με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα της τελευταίας
απογραφής πληθυσμού.
 την υπ’ αριθ. 76/20125 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την λειτουργία λαϊκής
αγοράς στον οικισμό του Κενταύρου.
 την παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 4264/2014 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του
άρθρου 5 του Ν. 4328/15.
 την ανάγκη εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού από όλους τους κλάδους που
δραστηριοποιούνται ως πωλητές λαϊκών αγορών.
 Το γεγονός ότι η λαϊκή αγορά του Κενταύρου είναι δυναμικότητας 50 θέσεων.
 το γεγονός ότι ο υφιστάμενος αριθμός αδειών δεν δύναται να μειωθεί.
 Την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής με την 125/2017 απόφασή της.
Καλείται να καθορίσει τον ανώτατο αριθμό αδειών κατά είδος για την λαϊκή αγορά του
Κενταύρου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Μύκης ως εξής:
-

Λοιποί έμποροι : 10
Επαγγελματίες πωλητές προϊόντων γης : 11
Παραγωγοί προϊόντων γης : 27
Επαγγελματίες πωλητές νωπών αλιευτικών προϊόντων θάλασσας, γλυκών
υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας :1
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-

Παραγωγοί πωλητές νωπών αλιευτικών προϊόντων θάλασσας, γλυκών υδάτων,
ιχθυοκαλλιέργειας :1

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105/2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν, υπογράφεται ως κατωτέρω :
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
(Υπογραφή )

Τα Μέλη του Δ.Σ.
(Υπογραφές )
Σμίνθη 23-05-2017
Ακριβές απόσπασμα
Ο Ειδ. Γραμματέας του ΔΣ

