INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.23 13:42:01
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ41ΩΩΚ9-ΠΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 106/2015
«Περί χορηγήσεως αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών».
Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 6/16.05.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Γεωργακάκου Αικατερίνη
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Λεκάκης Δημήτριος
3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4.
Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
5.
Δουμάνη Σοφία
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
6.
Κουλουβάκος Βασίλειος
7. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
8. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
9. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
10. Αλειφέρη Παναγιώτα
11. Βουνελάκης Γεώργιος
12. Δρίβας Θεόδωρος
13. Κολλιάκος Ιωάννης
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Πετράκης Χρήστος
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Χριστάκος Σταύρος
18. Κόκκορης Παναγιώτης
19. Λυριωτάκης Ιωάννης
20. Σταθάκης Νεκτάριος
21. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης,
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης
Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.
Κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος προσήλθε ο κ. Σταθάκης Νεκτάριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/5.5.14 τ.Α) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο παραγωγός δραστηριοποιείται ή έχει την
έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4264/2014, άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται:
Α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζεται, και είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το Ν.
3874/2010, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, δηλαδή ασχολούνται προσωπικά με την
καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή είναι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές,
και διαθέτουν τα κατωτέρω προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας,
σύμφωνα με το άρθρο 17:
(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική
επεξεργασία καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτώρια
κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο Ν.
1564/1985 (Α 185), όπως ισχύει, και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή
του.
(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.
Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να
διακινήσουν προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών. Κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση και αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών διαθέτει τα
προϊόντα της μέσω υπαλλήλου της, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο φορέα έκδοσης της
άδειας και αναγράφονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία στην άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά την
κάρτα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13.
Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνει 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.
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Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία έκδοσής της.
β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους.
γ) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
δ) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής.
ε) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.
3874/2010.
στ) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄ 1199)
υπουργική απόφαση.
Τέλος, ο ενδιαφερόμενος κατά την κατάθεση της αίτησης επιδεικνύει το Μηχανογραφικό
Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου
έτους.
Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών οφείλουν να
υποβάλουν επιπλέον, μέσω των εκπροσώπων τους:
α) Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών
και
β) Ονομαστική κατάσταση των μελών της, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. της, έδρας, της στην
οποία αναγράφονται οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών.
γ) Βεβαίωση ότι τα πωλούμενα προϊόντα προέρχονται από μέλη τους που δεν διαθέτουν άδεια
παραγωγού πωλητή.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται αναλυτικά τα τυχόν
επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν κατά περίπτωση για την έκδοση ή
ανανέωση της άδειας και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση
της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2)
μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες.
Στο Δήμο μας έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ
118/5.5.14/τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι παρακάτω αιτήσεις για χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών:
1) Η με αρ. πρωτ. 4241/24-3-2015 αίτηση του ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου,
κατοίκου Συκέας με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 272968 και Α.Φ.Μ.:040923673 που διαθέτει κτήματα στα όρια του
Δήμου Μονεμβασίας.
Ο ανωτέρω έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλαδή:
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11,
β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους.
γ) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
δ) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής.
ε) Τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ
στ) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το Ν.
3874/2010.
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ασχολείται προσωπικά με την καλλιέργεια των
προϊόντων που θα διαθέσει στις λαϊκές και ότι αυτός ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη της
οικογένειας του δεν έχει άλλη επαγγελματική ή παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές ή το
υπαίθριο εμπόριο.
η) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2) Η με αρ. πρωτ. 4241/24-3-2015 αίτηση του ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Ιωάννη,
κατοίκου Αγ. Νικολάου Βοιών με Α.Δ.Τ.: Χ 403718 και Α.Φ.Μ.:111918813 που διαθέτει κτήματα στα
όρια του Δήμου Μονεμβασίας.
Ο ανωτέρω έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλαδή:
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11,
β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους.
γ) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής.
δ) Βεβαίωση ανταποκριτή ΟΓΑ ότι υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. 2/12-1-2015 αίτηση για
εγγραφή στον ΟΓΑ.
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ε) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το Ν.
3874/2010.
στ) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄ 1199)
υπουργική απόφαση.
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ασχολείται προσωπικά με την καλλιέργεια των
προϊόντων που θα διαθέσει στις λαϊκές και ότι αυτός ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη της
οικογένειας του δεν έχει άλλη επαγγελματική ή παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές ή το
υπαίθριο εμπόριο.
η) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών του φακέλου των
ανωτέρω ενδιαφερόμενων, πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4264/2014
(ΦΕΚ 118/5.5.14 τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εισηγούμαστε τη χορήγηση της σχετικής
άδειας, μέχρι την 7/5/2015 (ημερομηνία ισχύος της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής) στους
παρακάτω κάτοικους του Δήμου μας:
1. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κων/νου κατοίκου Συκέας με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 272968 και
Α.Φ.Μ.:040923673 που διαθέτει κτήματα στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.
2. ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Ιωάννη, κατοίκου Αγ. Νικολάου Βοιών με Α.Δ.Τ.: Χ
403718 και Α.Φ.Μ.:111918813 που διαθέτει κτήματα στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και μετά από
διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Χορηγεί άδεια παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών στους παρακάτω κάτοικους του
Δήμου μας:
1. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κων/νου κατοίκου Συκέας με Α.Δ.Τ. ΑΕ-272968 και
Α.Φ.Μ. 040923673 που διαθέτει κτήματα στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.
2. ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Ιωάννη, κατοίκου Αγ. Νικολάου Βοιών με Α.Δ.Τ. Χ403718 και Α.Φ.Μ. 111918813 που διαθέτει κτήματα στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2015.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αλεξάνδρα
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Λυριωτάκης Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Σταθάκης Νεκτάριος
Η Ειδική Γραμματέας
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Παπαδάκη Ευγενία
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