
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ        Αγιά, 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ        Αρ. Πρωτ.: 244 

        

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2021 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

θέμα : «Ανάκληση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών» 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 65, 58 του Ν.3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. 

Α΄/87/7-6-10) 

 Τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 94,  παρ.6, εδάφιο 32 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 

τ.Α’/87/7-6-10) «πρόσθετες αρμοδιότητες» μεταξύ άλλων, η χορήγηση  παραγωγικών 

αδειών για να πωλούν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους στις Λαϊκές αγορές  μεταβιβάζεται στις 

αρμοδιότητες των Δήμων και το υπ΄άριθμ. 1786/2-2-11 του Δήμου Αγιάς προς τον Δήμο 

Λαρισαίων με θέμα «Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων του 

Δήμου σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΣ», σύμφωνα με το οποίο δεν 

μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα «έκδοση και ανανέωση αδειών παραγωγών-πωλητών Λαϊκών 

Αγορών» 

 Τις διατάξεις του άρθρου 282, παρ.1 εδάφιο α του Ν3852/10 (ΦΕΚ τ.Α’/87/7-6-10), ‘’για 

τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του 

παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και 

κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το 

Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και την Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης 

των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες ως αρμόδια όργανα άσκησής τους ο 

περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, 

για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή’’. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') και τις τροποποιήσεις αυτού 

 Την υπ΄αριθμ. 8379/ 20-07-2021 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της ΠΟΤΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

του Δημητρίου  (ΑΦΜ:111251424 ) κατοίκου Κ.ΠΟΤΑΜΙΑΣ, με την οποία ζητά την 

ανάκληση της υπ΄άριθμ 43/2011 άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών εκδοθείσα από τον Δήμο 

Αγιάς λόγω παραίτησης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ανακαλούμε την υπ΄άριθμ 43/2011 άδεια παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών, εκδοθείσα από 

τον Δήμο Αγιάς, της ΠΟΤΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Δημητρίου (ΑΦΜ: 111251424) κατοίκου 

Κ. Ποταμιάς λόγω παραίτησης 

 

ΑΓΙΑ, 20-07-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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