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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18ης/18-08-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 59/2021 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου 
εμπορίου. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 18 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 
20:30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε έκτακτη, 
κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 
άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»., 
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2572/18-08-2021 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1   Αθανασόπουλος Αθανάσιος 
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2   Κουκάλης Ζήνων 
3   Μυλωνά Κατίνα 
4   Ζυγανιτίδου Ειρήνη 
5   Τζάτσου Βάϊα 
6   Παπανδρίτσα Μαρία 
7   Μύρος Δημήτριος 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1   Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 
2   Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
3   Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Η εισήγηση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αποσταλεί 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής: 
Σύμφωνα με το (Ν.4497/17) η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου 
εμπορίου χορηγείται σε: 
α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ν. 
3874/2010 (Α' 151), 
β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και 
οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α' 78), αποκλειστικά για τη διάθεση 
προϊόντων των μελών τους. (παρ.1 άρθρο 4 Ν.4497/17) 

Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο 
Δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. (παρ.1 άρθρο 8 Ν.4497/17). Για την 
έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που 
έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια 
Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ορίζεται η 
Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες 
είναι επίσης αρμόδιες και για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους 
πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. (παρ.1 
άρθρο 8 Ν.4497/17) 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της περίπτωσης β' της 
παραγράφου 5 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 46, όλες οι άδειες 
που αφορούν στην άσκηση πλανόδιου εμπορίου, ανεξάρτητα από το  χρόνο και το 
νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην 
οποία ανήκει η εκδούσα αρχή. (παρ.2 άρθρο 59 Ν.4497/17) 

Αν σε παραγωγό πωλητή έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου, ο δικαιούχος 
παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών 
ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του. Μπορεί, 
επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 47 
παράγραφος 3. (παρ.3 άρθρο 6 Ν.4497/17) 

Αναφορικά με τον παραγωγό πωλητή πλανόδιου εμπορίου, η υποβολή αίτησης και η 
έγκριση δραστηριοποίησης του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην 
οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
δυνατότητα δραστηριοποίησης του σε δύο ακόμα Περιφέρειες , εφόσον το εγκρίνουν οι 
οικείοι Περιφερειάρχες. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης εγκ.1/37698/03.04.2018) 
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Η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε δύο ακόμη Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 
6, ισχύει και για όσους, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4497/17, είναι ήδη κάτοχοι 
άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου. (παρ.9 άρθρο 59 Ν.4497/17) 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα 
εξής δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 
δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη 
δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για 
τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 
3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας 
αγρότης. 
γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας 
Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 
β' του άρθρου 11. 
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 
ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.  
στ. Πιστοποιητικό υγείας. 
2. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρμόδιες αρχές του 
άρθρου 8, εκδίδουν άδεια υπαίθριου εμπορίου στο όνομα του αιτούντος. Η άδεια αυτή 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις 
οργανωμένες αγορές του παρόντος και στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές 
έκδοσης και ανανέωσης ενημερώνουν αμελλητί το πληροφοριακό σύστημα και τα 
σχετικά μητρώα και διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέμα σχετικό με την άδεια.» 

 
 Ο κος Κουκάλης Δημήτριος του Ιωάννη, κάτοικος Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού 
(ο οποίος γνωστοποίησε στις υπηρεσίες του Δήμου τον αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, το 
ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ. και το Α.Μ.Κ.Α. του) υπέβαλε στο Δήμο την υπ’ αριθμ. 2559/17-08-
2021  αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην οποία αιτείται τη 
χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται το σώμα να αποφασίσει σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο εμπόριο) 
στον παραγωγό με τα παρακάτω στοιχεία: 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΥΚΑΛΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
ΕΙΔΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΥΚΟΚΑ (ΝΩΠΑ) 
ΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού 
έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο 
εμπόριο) στον παραγωγό με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΥΚΑΛΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
ΕΙΔΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΥΚΟΚΑ (ΝΩΠΑ) 
ΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 

 
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2021. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 
(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

  
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 19 Αυγούστου 2020 

 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 

Βάϊα Μαλλού 
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