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ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2011

Θέμα : Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς-
πωλητές Λαϊκών Αγορών.

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄87)

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.3463/2006  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  και 
Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ114/Α/2006)

3. Τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες  του άρθρου 94,  παρ.6,  εδάφιο  32 του 
Ν.3852/2010

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 282,  παρ.1  εδάφιο α του Ν3852/2010,  για  τις 
αρμοδιότητες των αα 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 δε τους 
δήμους νοούνται ως αρμόδια όργανα άσκησής τους, ο δήμαρχος, το δημοτικό 
συμβούλιο και η οικεία επιτροπή. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.6 του ΠΔ με αριθμ. 51/13-3-2006 (ΦΕΚ 
Τεύχος 53/Α) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» 
όπως  αυτό  αντικ.  από  το  άρθρο  3  του  ΠΔ  116/20-08-2008  (ΦΕΚ 
179/Α/28-8-2008)

6. Την αριθμ.199/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς 
με θέμα : Ορισμός Δ.Σ., ως αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση της 
Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου, χορήγησης βεβαιώσεων για την έκδοση και 
ανανέωση των αδειών των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, βάση του 
άρθρου 3, παρ. 6, του Π.Δ. 51/2006. 
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7. Τις Αποφάσεις μας 2/2011 περί διαπίστωσης προσωπικού του Δήμου Αγιάς 
και  147/2011 περί  συγκρότησης  τριμελούς  επιτροπής  χορήγησης 
βεβαιώσεων στους παραγωγούς-πωλητές Λαϊκών Αγορών

8. Το  με  αριθμ.  Πρωτ.  16090/6-10-2011  έγγραφο  της  Δ/νσης  Δασών  Ν. 
Λάρισας.

Αποφασίζουμε

Α)  Συγκροτούμε  Επιτροπή  του  Δήμου  Αγιάς  χορήγησης  βεβαιώσεων  στους 
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, η οποία αποτελείται από τους:

1) Το  Δήμαρχο  κ.  Αντώνη  Ν.  Γκουντάρα  ως  Πρόεδρο  της  Επιτροπής, 
αναπληρούμενο από τον κ. Μαυρογιάννη Αντώνιο - Δημοτικό Σύμβουλο.

2) Την  μόνιμη  υπάλληλο  του  Δήμου  Αγιάς,  Ελένη  Κατσίκα,  κατηγορίας  ΠΕ9 
Γεωπόνων με βαθμό Β΄, αναπληρούμενη από τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου 
Αγιάς, Δημήτριο Παπακώστα, κατηγορίας ΠΕ9 Γεωπόνων με βαθμό Β΄

3) Τον Πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού του οποίου μέλος είναι ο παραγωγός

Β) Έργο  της  Επιτροπής  είναι  η  έκδοση  σχετικής  βεβαίωσης,  η  οποία  αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση και την ανανέωση παραγωγικών αδειών 
λαϊκών αγορών, βάση των ΠΔ 51/2006, άρθρο 3 όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 
του ΠΔ116/20-08-08(ΦΕΚ179/28-8-08ΤΕΥΧΟΣ Α΄)

Γ) Προκειμένου να αποφανθεί η ανωτέρω επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός 
αγροτικών  προϊόντων,  υποβάλλει  στον  οικείο  Δήμο  αίτηση  με  τα  παρακάτω 
δικαιολογητικά:
1) αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης με όλες τις μεταβολές.
2) για μισθωμένα κτήματα, αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή μισθωτηρίου 

συμβολαίου, ως κάτωθι:
2.1 Για  μονοετείς  καλλιέργειες,  ετήσιας  ή  μικρότερης  διάρκειας,  το 
μισθωτήριο  πρέπει  να  έχει  συνομολογηθεί  και  θεωρηθεί  τρεις  (3) 
τουλάχιστον μήνες πριν  την έναρξη της  καλλιεργητικής περιόδου από την 
οικεία Δ.Ο.Υ.  ή από τον οικείο Δήμο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει στη 
θεώρηση αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία.
2.2 Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες) 
το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας 
και  να  έχει  συνομολογηθεί  το  προηγούμενο,  από  την  έναρξη  της 
καλλιεργητικής  περιόδου  έτος,  όπως  αυτό  προκύπτει  από  την  σχετική 
θεώρηση της Δ.Ο.Υ.

3) Αντίγραφο δηλώσεως καλλιέργειας ή εκτροφής.
4) Επί πλέον δικαιολογητικά υποβάλλουν κατά περίπτωση:

4.1  Οι ιχθυοκαλλιεργητές, βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε 
λειτουργία  στην  οποία  αναφέρονται  τα  είδη  και  οι  ποσότητες  των 
παραγομένων αλιευμάτων.
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4.2 Οι παραγωγοί αβγών, βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας της πτηνοτροφικής 
μονάδας, το δικαιολογητικό της υποπερ. 3 της περ. δ εδαφίου 2 της παρ. 4 
καθώς και αντίγραφα των τελευταίων τιμολογίων αγοράς των νεοσσίδων και 
των πτηνοτρόφων.
4.3 Οι μελισσοκόμοι, βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου του Υπαλλήλου της 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες.
4.4 Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, την 
απόφαση  εγγραφής  στο  μητρώο  φυτωριακών  επιχειρήσεων  και  τις  κατά  
περίπτωση φυτωριακές άδειες.

Δ) Η Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, και ύστερα από επιτόπιο έλεγχο 
(αυτοψία), εκδίδει τη σχετική βεβαίωση πριν από την έναρξη της συγκομιδής της 
παραγωγής, προσδιορίζοντας παράλληλα και την ημερομηνία έναρξης, τη διάρκεια 
και τη λήξη της συγκομιδής, με αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.
Στην βεβαίωση η επιτροπή αναφέρει, τη θέση και την έκταση των κτημάτων, την 
πιθανή  στρεμματική  απόδοσή  τους,  κατά  προϊόν  και  ποικιλία,  καθώς  και  το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητα ή μισθωμένα).

Ε). Κυρώσεις:
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, του παραγωγού πωλητή 
ή  του  εκπροσώπου  της  Πρωτοβάθμιας  Συνεταιριστικής  Οργάνωσης  ή  της 
αναγνωρισμένης  ομάδας των παραγωγών,  των παρ.  2,  4,  5  και  6 του  παρόντος 
άρθρου, περιλαμβάνουν ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία, επιβάλλονται οι κατωτέρω 
κυρώσεις:

Ε.1. Στον παραγωγό πωλητή διοικητικό χρηματικό πρόστιμο από τριακόσια 
(300)  ευρώ  έως  20.000  (20.000)  ευρώ  ανάλογα  με  τη  βαρύτητα  της 
παράβασης,  το  οποίο  επιβάλλεται  με  απόφαση  των  υπηρεσιών  που  είναι 
αρμόδιες για  την έκδοση της άδειας,  ανάκληση αυτής  για  τα  επόμενα  δύο 
χρόνια  και  μη  χορήγηση  νέας  άδειας  για  το  ίδιο  χρονικό  διάστημα.  Σε 
περίπτωση  νέας  παράβασης  η  άδεια  ανακαλείται  για  τα  επόμενα  τέσσερα 
χρόνια και δεν χορηγείται νέα άδεια για το χρονικό αυτό διάστημα. Έκτοτε, σε 
περίπτωση επανάληψης κάθε φορά της παράβασης ανακαλείται η άδεια για 
τέσσερα χρόνια και δεν χορηγείται νέα άδεια για το χρονικό αυτό διάστημα. 
Άδεια  για  το  χρονικό  διάστημα  ισχύος  της  ανάκλησης  δεν  χορηγείται  σε 
πρόσωπα  που  από  κοινού  με  τον  παραγωγό  συνέβαλαν  στην  παραγωγή 
προϊόντων και  έχουν με  αυτόν σχέση συγγένειας  εξ αίματος  μέχρι  τρίτου 
βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και στον/ην σύζυγο.
Ε.2. Στην  Πρωτοβάθμια  Συνεταιριστική  Οργάνωση  ή  την  αναγνωρισμένη 
ομάδα των παραγωγών, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο τριακόσια (300) ευρώ 
έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, με απόφαση των αρχών που έχουν την 
αρμοδιότητα για την έκδοση της άδειας, για τη δήλωση που αφορά το μέλος 
του  ως  φυσικού  προσώπου.  Η  άδεια  του  μέλους  ανακαλείται  και  δεν 
χορηγείται νέα για δύο χρόνια και σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια 
ανακαλείται για τέσσερα χρόνια».
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Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ μέχρι νεότερης νομοθετικής ρύθμισης
Mε την παρούσα καταργείται η 147/2011 Απόφαση Δημάρχου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο πρόγραμμα «Δι@ύγεια», 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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