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Προς
Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Άδεια συμμετοχής στην Κυριακάτικης αγοράς στην Τ.Κ. Ριζωμάτων
Έχοντας υπόψη τα κάτωθι :
1) Της υπ. αριθ.657/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας με θέμα:
Έγκριση α) Υποβολής πρότασης για σύσταση και λειτουργία της Κυριακάτικης αγοράς στην
Τ.Κ. Ριζωμάτων της Δ.Ε. Μακεδονίδος και β) κανονισμού λειτουργίας της για δημοσίευση
της σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 79 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων ).
2) Η υπ΄αριθ. 469811(3457) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας με θέμα : Έγκριση
Ίδρυσης και Λειτουργία Κυριακάτικης Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Ριζωμάτων του Δήμου
Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας
3) Την από 22-06-2020 αίτηση του ΚΙΑΤΣΗ Σ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με
το άρθρο 6 του κανονισμού λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς Τ.Κ. Ριζωμάτων (αρ. απόφ.
Δ.Σ. 657/2017) .
4) Σύμφωνα με το άρθρο 5 και 7 του κανονισμού λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς Τ.Κ.
Ριζωμάτων (αρ. απόφ. Δ.Σ. 657/2017) «Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων :
i) Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών και οποιαδήποτε εποχή του έτους με
αντίστοιχη προσαρμογή του τέλους του άρθρου 11.
ii) Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών και για χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους,
ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε εποχιακά είδη (όπως π.χ. μαναβικής). Στην περίπτωση αυτή
οι άδειες δύναται να είναι τρίμηνης ή και εξάμηνης διάρκειας, με αντίστοιχη προσαρμογή
του τέλους του άρθρου 11.
iii) Οι άδειες των ανωτέρω περιπτώσεων θα χορηγούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο στην
αμέσως επόμενη συνεδρίαση του μετά την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων
δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.»
και
«Ειδικότερα από τις 23 συνολικά θέσεις καθορίζονται 3 θέσεις ανά είδους διατιθέμενου
προϊόντος, με εξαίρεση τα Παραδοσιακά ή τοπικά αγροτικά προϊόντα πρωτογενούς
παραγωγής που καθορίζονται 4 θέσεις και τα Παραδοσιακά ή τοπικά είδη προικός, ένδυσης,
υπόδησης, καθώς και δερμάτινων ειδών 4 θέσεις.»
5) Την υπ΄αριθ. 969/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας με θέμα « Χορήγηση αδειών
συμμετοχής στην
Κυριακάτικη αγορά Τ.Κ. Ριζωμάτων» με την οποία, μεταξύ άλλων,
εγκρίθηκε η άδεια συμμετοχής σε τέσσερις (4) πωλητές στην κατηγορία Παραδοσιακά ή
τοπικά αγροτικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής.
6) Την από 6673/05-06-2020 Απόφαση Δημάρχου Βεροίας με θέμα « Ακύρωση Αδείας
συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων» με αποτέλεσμα την δημιουργία

μιας κενής θέσης στην κατηγορία Παραδοσιακά ή τοπικά αγροτικά προϊόντα πρωτογενούς
παραγωγής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει για την
χορήγηση ή μη άδειας συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων του ανωτέρω
αιτούντα για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , ως εξής:
Α/Α Κατηγορία Διατιθέμενων Προϊόντων
Ονοματεπώνυμο πωλητή
1. Τοπικά αγροτικά προϊόντα πρωτογενούς 1.ΚΙΑΤΣΗΣ Σ. (κάτοχος παραγωγικής
παραγωγής, νωπών οπωροκηπευτικών,
άδεια οπωροκηπευτικών)
πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών, άνθη και καλλωπιστικά φυτά
όπως π.χ. είδη μαναβικής, φυτώρια
κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων ή
αμπέλου κ.λ.π.
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