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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

107/2018

από το πρακτικό της 8 / 11.06.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 5ο :

Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον Ελευθέριο Ηλιάδη
του Ηλία.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 11-06-2018, ώρα 8:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4369/07-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαπέτης Αντώνιος
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αναστασίου Ιωάννης
24. Βατζιάς Αντίγονος
25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
26. Ριζούλης Στέφανος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ώρα λήξης συνεδρίασης, Δευτέρα 11/06/2018 ώρα 21:35.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), και
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 5ο :

Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον Ελευθέριο Ηλιάδη
του Ηλία.

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με τις περιπτ. 1,4 και 8 του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση
προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο
εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας,
της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της
υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που
προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που
προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.»
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης
κατοικίας του παραγωγού. Για την έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε
παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και
τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες είναι επίσης αρμόδιες και για την ανανέωση των αδειών που
έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.»
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:
α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α' 151),
2. Οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και
στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.»
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Η άσκηση της υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς μετά την έκδοση
σχετικής άδειας. Η εν λόγω άδεια φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α. Την αρχή που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την αρχική ημερομηνία έκδοσής της και τον αριθμό
κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της.
β. Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας του παραγωγού ή της
άδειας διαμονής, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό δημοτολογίου. Όταν πρόκειται για συνεταιρισμό,
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ομάδα ή οργάνωση παραγωγών, η άδεια εκδίδεται στο όνομα του συνεταιρισμού, της ομάδας ή της οργάνωσης
παραγωγών και επ' αυτής αναγράφονται και τα στοιχεία του δηλωμένου υπαλλήλου που διενεργεί τις
πωλήσεις.
γ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο
πωλητής και, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τον ασφαλιστικό φορέα, τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. και τον
αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών του ν. 3874/2010. Για τους αλιείς αναγράφεται και ο αριθμός του
αλιευτικού σκάφους στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1224/2009 (L 343)
και (ΕΕ) 404/2011 (L 112).
δ. Αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριμένες θέσεις εντός αυτών που κατέχει ο
πωλητής, ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν ο παραγωγός
δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο, το συγκεκριμένο σημείο δραστηριοποίησης και, αν ο παραγωγός
δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο, την Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται
πλανοδίως.
ε. Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά τα χρονικά
διαστήματα, για τα οποία ανανεώνεται η άδεια, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες βρίσκονται
οι εκμεταλλεύσεις τους.
στ. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ) των προσώπων που
υποβοηθούν ή αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή παραγωγό πωλητή.
ζ. Τον αριθμό του παραγωγού στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών του π.δ. 326/1998 (Α' 221),
για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
2. Ο δικαιούχος ή το άτομο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας καθ' όλη
τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή
κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοσή
του. Για την επανέκδοση ή επανεκτύπωση άδειας, λόγω απώλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαιτείται η
καταβολή παραβόλου υπέρ της αρχής έκδοσης της άδειας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε
εντύπου άδειας, το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση
επανέκδοσή της ή επανεκτύπωσή της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι:
α. οπωροκηπευτικά,
β. αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια,
δ. ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 29/2012 και την 323902/18.9.2009 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2026),
ε. οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη
ενωσιακή (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009, Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009,
Κανονισμός 436/2009) και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία υπ'αριθμ. 5833/155045/ 12.12.2013 κοινή
υπουργική απόφαση (Β' 3324) όπως ισχύει, υπ' αριθμ. 285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1372),
υπ' αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση (Β' 2904), υπ' αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 κοινή
υπουργική απόφαση (Β' 2323) όπως ισχύει, υπ' αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β'
2323), στ. μέλι τυποποιημένο,
ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (υπουργική απόφαση 2379/82701/2016, Β' 2330),
η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,
θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων),
ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το οποίο δεν έχει
υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως
φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν.
1564/1985 (Α' 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του,
ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα,
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ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων
των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν
διαθέτει δική του μονάδα παραγωγής, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που
παράγεται σε άλλη εγκεκριμένη μονάδα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 10 για τα
τυροκομικά προϊόντα, ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα.
2. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου που παράγουν προϊόντα της παραγράφου 1(α),
μπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούμενων προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα μη
επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα
αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα
αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται
πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας
αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων.»
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει
οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου
Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
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, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β' του άρθρου 11.
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
ζ. Πιστοποιητικό υγείας.
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β' προσκομίζονται αμελλητί εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε
κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους.
Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9 ο ενδιαφερόμενος προσκόμισε και για τη διάθεση
προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών
που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.
3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν άδεια
υπαίθριου εμπορίου στο όνομα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω
δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωμένες αγορές του παρόντος και στο στάσιμο ή πλανόδιο
εμπόριο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές
έκδοσης και ανανέωσης ενημερώνουν αμελλητί το πληροφοριακό σύστημα και τα σχετικά μητρώα και
διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέμα σχετικό με την άδεια.»
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά
ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί
από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που τίθενται στον παρόντα για την αναπλήρωση.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 25, κάθε παραγωγός
φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη
παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων του.
3. Οι παραγωγοί πωλητές, οι οποίοι συμμετέχουν ως πρόεδροι ή γραμματείς σε αναγνωρισμένα πρωτοβάθμια
σωματεία και ομοσπονδίες μπορούν να αναπληρώνονται από νόμιμα ορισμένο εκπρόσωπό τους μία μέρα την
εβδομάδα. Αν ο παραγωγός πωλητής συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28, μπορεί
επίσης να αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω
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Επιτροπών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παραγωγοί πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν στο
φορέα λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.
4. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, ο παραγωγός μπορεί να
παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή το σύζυγό του, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι
αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή. Ο αποχωρών παραγωγός
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται κάθε
δικαιώματος άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να ζητήσει νέα άδεια υπαίθριου
εμπορίου οποιουδήποτε είδους και μορφής.
5. Οι κάτοχοι των αδειών παραγωγών πωλητών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια των
περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια.
6. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαίθριου
εμπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου εμπορίου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή
συγκαλλιέργειας, δικαιούνται άδειας παραγωγού πωλητή όλα τα πρόσωπα που καλλιεργούν, αρκεί να είναι
γραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίες αγρότες, και να
υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
7. Η άδεια χορηγείται μόνον αν οι μισθωμένες από τον παραγωγό καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται εντός
των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη Περιφερειακή
Ενότητα, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται για την εμπορία οσπρίων, ρυζιού, ξηρών καρπών
και προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).
8. Οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι τυγχάνουν μέλη συνεταιρισμών, ομάδων και
οργανώσεων παραγωγών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγουν, πρέπει να
μπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος ότι εμπορεύονται μόνο το
20% των παραγόμενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο συνεταιρισμό, την ομάδα ή
την οργάνωση παραγωγών, όπως προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
9. Ο παραγωγός οίνων ή και γλευκών πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από
τα οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες αρχικής πρώτης ύλης που παρέδωσε στη μονάδα και αντίστοιχα οι
ποσότητες τελικού προϊόντος που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος.
10. Ο κτηνοτρόφος πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία
προκύπτουν οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι
τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του
παρόντος.»
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.4497/17 κάθε ισχύουσα, έως την έναρξη ισχύος του Ν.4497/17
(ημερ. έναρξης 13.11.2017), άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου και κάθε νέα άδεια που εκδίδεται
καταχωρίζεται στο ΟΠΣΠΑ.
Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση της άδειας στα δέκα
(10) € ευρώ.
Ο ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ηλία, κάτοικος ΔΚ Αγιάς, υπέβαλε στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και
εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αγιάς την υπ’ αριθμ. 4346/07-06-2018 αίτηση του, συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου
εμπορίου (ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ)
Κατόπιν τούτων και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') και τις τροποποιήσεις αυτού
2. Το άρθρο 285 του Ν.3463/06
3. Την υπ’ αριθ. 4346/07-06-2018 αίτηση του ΗΛΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Ηλία. με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά
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4. Την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον καθορισμού του ποσού του παραβόλου που απαιτείται για την
έκδοση της άδειας
5. Tην υπ’ αριθμ. 1/37698/03.04.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
6. Tην υπ’ αριθμ. 2/46974/02.05.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ:
Α. Να εγκρίνουμε τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ με είδος προϊόντος νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας στον ΗΛΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του
Ηλία που γεννήθηκε στην Λάρισα, στις 27/08/1974 και κατοικεί στην ΔΚ Αγιάς, με ΑΦΜ 079828894. ,
Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, ΑΔΤ Ξ 706370, και ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ με ΑΜ : 300010001229 με τους
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά
ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να
χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Ν.4497/17 για την αναπλήρωση.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν υποβοήθηση, αναπλήρωση του αδειούχου και πρόσληψη
υπαλλήλου από τον αδειούχο, κάθε παραγωγός φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή
του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων του.
2. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ' όλη τη διάρκεια της
δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση.
Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοσή του.
3. Η άδεια ανανεώνεται από το Δήμο, με την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 11 του Ν.4497/17,
μέχρι και δύο (2) μήνες πριν τη συγκομιδή.
Προκειμένου για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης από δύο (2) μήνες η αίτηση για την ανανέωση της
άδειας υποβάλλεται στο Δήμο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή.
4. Ο πωλητής υποχρεούται να υποβάλλει στο Δήμο ανά τριετία, τη Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος
είναι επαγγελματίας αγρότης και ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Η άδεια ισχύει μέχρι ένα έτος ανάλογα το είδος του διακινούμενου προϊόντος.
6. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα,
παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.
7. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την
επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν.
4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να
διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281).
8. Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται
από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Επιπλέον εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 18 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Β' 1187/2006) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και οι διατάξεις του ν. 2969/2001 (Α'281).
Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισμούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά
στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους
γυναικείους συνεταιρισμούς, η πρώτη ύλη των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας
παραγωγής των μελών του.
9. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες
(προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής και τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων
Ποσοτήτων ανά προϊόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος A', αριθμημένες και θεωρημένες από
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την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις, καθώς και τα Δελτία
Αποστολής τηρούνται από τους πωλητές μέχρι την επόμενη ανανέωση της άδειάς τους.
10. Οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι τυγχάνουν μέλη συνεταιρισμών, ομάδων και
οργανώσεων παραγωγών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγουν, πρέπει να
μπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα ότι εμπορεύονται μόνο το 20% των
παραγόμενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο συνεταιρισμό, την ομάδα ή την
οργάνωση παραγωγών.
11. Ο παραγωγός οίνων ή και γλευκών πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία
από τα οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες αρχικής πρώτης ύλης που παρέδωσε στη μονάδα και
αντίστοιχα οι ποσότητες τελικού προϊόντος που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά
όργανα.
12. Ο κτηνοτρόφος πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία
προκύπτουν οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι
τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα.
13. Για τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα επιβάλλονται επιβάλλονται οι
κυρώσεις και γίνονται οι παρακάτω ενέργειες, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως
αυτό τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.
14. Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του ενδιαφερόμενου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα τηρηθεί
η διαδικασία των άρθρων 46-48 του Ν.4497/17
15. O παραγωγός πωλητής που του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου επιτρέπεται να ασκεί τη
δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις του. Μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την
προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 47
παράγραφος 3. (παρ.3 άρθρο 6 Ν.4497/17)
16. Αναφορικά με τον παραγωγό πωλητή πλανόδιου εμπορίου, η υποβολή αίτησης και η έγκριση
δραστηριοποίησης του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις του δεν αποτελεί προϋπόθεση για την δυνατότητα δραστηριοποίησης του σε δύο ακόμα
Περιφέρειες , εφόσον το εγκρίνουν οι οικείοι Περιφερειάρχες. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
εγκ.1/37698/03.04.2018)
17. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου:
α) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή
προϊόντα και
β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με
την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. (παρ.4 άρθρο 46 Ν.4497/17).
Β. Να εξουσιοδοτηθεί ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
δραστηριοτήτων του Δήμου Αγιάς για την καταχώριση των στοιχείων των αδειών παραγωγών στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
- τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/06 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (Α΄ 171): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»,
- την υπ’ αριθμ. 12679/01.02.2018 (Β’ 353) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης:
«Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.»,
- την υπ’ αριθμ. 1/37698/03.04.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης: «Εφαρμογή του ν.
4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.»,
- την υπ’ αριθμ. 2/46974/02.05.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Εφαρμογή του ν.
4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.»
- την υπ’ αριθ. 4346/07-06-2018 αίτηση του Ελευθερίου Ηλιάδη του Ηλία με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά,
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την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφωνα
Α. Να εγκρίνουμε τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ με είδος προϊόντος νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας στον ΗΛΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του
Ηλία που γεννήθηκε στην Λάρισα, στις 27/08/1974 και κατοικεί στην ΔΚ Αγιάς, με ΑΦΜ 079828894. ,
Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, ΑΔΤ Ξ 706370, και ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ με ΑΜ : 300010001229 με τους
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά
ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να
χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Ν.4497/17 για την αναπλήρωση.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν υποβοήθηση, αναπλήρωση του αδειούχου και
πρόσληψη υπαλλήλου από τον αδειούχο, κάθε παραγωγός φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη
δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των
προϊόντων του.
2. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ' όλη τη διάρκεια της
δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση.
Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοσή του.
3. Η άδεια ανανεώνεται από το Δήμο, με την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 11 του Ν.4497/17,
μέχρι και δύο (2) μήνες πριν τη συγκομιδή.
Προκειμένου για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης από δύο (2) μήνες η αίτηση για την ανανέωση της
άδειας υποβάλλεται στο Δήμο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή.
4. Ο πωλητής υποχρεούται να υποβάλλει στο Δήμο ανά τριετία, τη Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο
ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης και ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Η άδεια ισχύει μέχρι ένα έτος ανάλογα το είδος του διακινούμενου προϊόντος.
6. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα
έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.
7. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την
επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση
προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281).
8. Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να
διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα.
Επιπλέον εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1187/2006) για τους οδηγούς
ορθής πρακτικής και οι διατάξεις του ν. 2969/2001 (Α'281).
Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισμούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά
στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους
γυναικείους συνεταιρισμούς, η πρώτη ύλη των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας
παραγωγής των μελών του.
9. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες
(προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής και τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων
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Ποσοτήτων ανά προϊόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος A', αριθμημένες και θεωρημένες
από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις, καθώς και τα Δελτία
Αποστολής τηρούνται από τους πωλητές μέχρι την επόμενη ανανέωση της άδειάς τους.
10. Οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι τυγχάνουν μέλη συνεταιρισμών, ομάδων και
οργανώσεων παραγωγών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγουν, πρέπει να
μπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα ότι εμπορεύονται μόνο το 20% των
παραγόμενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο συνεταιρισμό, την ομάδα ή την
οργάνωση παραγωγών.
11. Ο παραγωγός οίνων ή και γλευκών πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία
από τα οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες αρχικής πρώτης ύλης που παρέδωσε στη μονάδα και
αντίστοιχα οι ποσότητες τελικού προϊόντος που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά
όργανα.
12. Ο κτηνοτρόφος πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία
προκύπτουν οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι
τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα.
13. Για τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα επιβάλλονται επιβάλλονται οι
κυρώσεις και γίνονται οι παρακάτω ενέργειες, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ' του Ν.4497/17,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.
14. Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του ενδιαφερόμενου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα τηρηθεί
η διαδικασία των άρθρων 46-48 του Ν.4497/17
15. O παραγωγός πωλητής που του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου επιτρέπεται να ασκεί τη
δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις του. Μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την
προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 47
παράγραφος 3. (παρ.3 άρθρο 6 Ν.4497/17)
16. Αναφορικά με τον παραγωγό πωλητή πλανόδιου εμπορίου, η υποβολή αίτησης και η έγκριση
δραστηριοποίησης του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις του δεν αποτελεί προϋπόθεση για την δυνατότητα δραστηριοποίησης του σε δύο ακόμα
Περιφέρειες , εφόσον το εγκρίνουν οι οικείοι Περιφερειάρχες. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
εγκ.1/37698/03.04.2018)
17. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου:
α) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή
προϊόντα και
β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα
με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. (παρ.4 άρθρο 46
Ν.4497/17).
Β. Εξουσιοδοτούμε τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων
του Δήμου Αγιάς για την καταχώριση των στοιχείων των αδειών παραγωγών στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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