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Το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

                                                           ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ    

του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:  

 Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1του Νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 A΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», διευκρινίζεται ότι: 

« Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας 

του παραγωγού». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 6, εδάφιο 32, του Ν.3852/2010 με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με τις οποίες μεταβιβάζεται στις 

αρμοδιότητες των Δήμων ‘η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό 

του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της 

χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από 

την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, 

ανά περιφερειακή ενότητα. 

 Την υπ΄αριθ. 12679/07-02-18(φεκ. 353 β΄) Υπουργική Απόφαση με Θέμα: «Παράβολο για τις άδειες 

παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου».     

Με την  από 07/02/2018  αίτηση  του, ο κ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ κάτοικος 

Βέροιας,  Σιμωνίδη 17 Βέροια, αιτείται να του  χορηγηθεί άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

            Κατατέθηκαν και τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση  υπεύθυνη δήλωση ,στην οποία  δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου 

εμπορίου , τα παραγόμενα είδη, τις εκτιμώμενες ποσότητες ,την έκταση και την τοποθεσία των καλλιεργειών, 

καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του. 

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,  

δ.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

ε.   Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 

στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS. 

ζ.   Πιστοποιητικό υγείας. 

η.  Βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Ημαθίας. 

θ.  Παράβολο 10 €  
 

Κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι πλήρη και  πληρούνται οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις και εισηγούμαστε  για τη χορήγηση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών 

στον ανωτέρω ενδιαφερόμενο.  
Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 

Ε.Δ.  
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  Ο Αντιδήμαρχος  

 

                  

                  Ασλάνογλου Στυλιανός   


