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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 119/2013       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
Σήµερα ∆ευτέρα 29 Απριλίου  2013 και ώρα 20.00́ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου 
Σκύδρας, συνεδρίασε δηµόσια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθµ. 7434/19-4-2013 του προέδρου του, που είχε δηµοσιευθεί στον ειδικό 
χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος Σκύδρας και είχε επιδοθεί µε 
αποδεικτικό σε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους και στο ∆ήµαρχο, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει 
απόφαση στο παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
δηµοτικών συµβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος) 
2.Καρακελίδης ∆αµιανός (Αντιπρόεδρος)    
3.Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος 
4.Παπαδοπούλου Μαρία   
5.Σεµερτσίδης Θεοφάνης 
6.Ιγνατιάδου Αικατερίνη 
7.Καραγιάννης Μιχαήλ 
8.Θεοδωρίδης Ιωάννης 

        9.Καλώση Αικατερίνη   
10.Καρασαββίδης Λάζαρος 

      

      11. Πεντερίδης Αλέξιος  
        12.Κερµανίδης Κων/νος 
        13.Αλατζάς Σάββας 
        14.Κωστόπουλος Κων/νος  
        15.Βασιλείου Φώτιος  
        16.Αλεξανδρίδης Παύλος 
        17. Μηνάς Στυλιανός 
        18. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος     
        19. Σουρουτζίδης Στυλιανός 
        20.Καρρά Γεωργία 
        21.Μίµης ∆ηµήτριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραµµατέας) 2. Τζαµτζής Ιορδάνης 
3. Κελεσίδης Χρήστος 
5. Ξανθόπουλος Χρήστος 
     

4.  Κρητίδου Ευφροσύνη 
6. Παπαδόπουλος Θωµάς 
 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος, τακτικός υπάλληλος του 
∆ήµου, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την τήρηση 
των πρακτικών (που αναπλήρωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο που κατέθεσε αίτηση για 
συνταξιοδότηση). 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος Χοϊδης Γεώργιος.  
Ο πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κάνει την έναρξη της 
συνεδρίασης και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  
  

  
 

 
  

  
 



 
 
 
  
Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι οι παραγωγικές άδειες από 
1-1-2011 χορηγούνται από το ∆ήµο στον οποίο κατοικεί ή διαµένει µόνιµα ο ενδιαφερόµενος, 
µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την προσκόµιση των προβλεποµένων 
δικαιολογητικών( άρθρο 3 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει)   
Ο ενδιαφερόµενος παραγωγός της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π∆ 51/2006 υποβάλλει αίτηση µε τη 
µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να δηλώνει ότι:  
1) ασχολείται προσωπικά µε την παραγωγή ή από κοινού συµβάλλουν στην παραγωγή πρόσωπα, 
που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου 
βαθµού και ο/ η σύζυγος  
2) ο ίδιος ή κάποιο από τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειας δεν έχει επαγγελµατική ή 
παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή άδεια για υπαίθριο εµπόριο (στάσιµο − 
πλανόδιο) ή ότι πρόσωπα που συµβάλλουν από κοινού µε αυτόν στην παραγωγή των προιόντων 
και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου 
βαθµού δεν είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας 
3) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηµάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες 
των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές 
αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από κοινού συµβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων µε τον 
κάτοχο της γεωργικής εκµετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ 
αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας αναφέρεται και το 
ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές 
αγορές, µε εξαίρεση τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. 
4) ότι το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήµατός του προέρχεται από γεωργική εκµετάλλευση. 
5) Τον αριθµό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθµό της βεβαίωσης του κλάδου της 
κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.  
Τα σχετικά έγγραφα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια Υπηρεσία. 
Ο ενδιαφερόµενος παραγωγός οφείλει να υποβάλλει µαζί µε την αίτηση του τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
α) Bεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η οποία έχει ισχύ 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής της 
β) Αντίγραφο: 
1) της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούµενου έτους, για τα εισοδήµατα του/ης 
ενδιαφερόµενου/ ης 
2) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) µε όλες τις µεταβολές 
γ) Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς για τα προς πώληση προϊόντα 
δ) Το νόµιµο αποδεικτικό καταβολής του φόρου των πωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές της 
παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75) όπως ισχύει, υποβάλλεται κατά την έκδοση η 
ανανέωση της άδειας από τους δικαιούχους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι φορείς της παρ. 
2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να µην εκδίδουν νέα άδεια ή να ανανεώνουν υφιστάµενη 
σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν προσκόµισε το αποδεικτικό καταβολής του φόρου»  
προκειµένου για παραγωγούς οι οποίοι χρησιµοποιούν ταµειακές µηχανές, αντί του 
αποδεικτικού καταβολής του ανωτέρω φόρου, υποβάλλεται έναρξη για τη λειτουργία της 
ταµειακής από την εφορία. 
Τέλος, ο ενδιαφερόµενος κατά την κατάθεση της αίτησής του επιδεικνύει το Μηχανογραφικό 
∆ελτίο Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών (Έντυπο Ε3) του 
προηγούµενου έτους. 
Στις 26/3/2013 υποβλήθηκε από τον ΜΑΡΑΝΤΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Νικολάου αίτηση 
(5543/26-3-2013) για τη χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών (οπωροκηπευτικά), µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (Ε1 δύο τελευταίων ετών, Ε9, βεβαίωση τριµελούς επιτροπής). 



  
Στη συνέχεια  κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά. 
Το συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε τις παραπάνω 
µνηµονευόµενες διατάξεις και ότι ορθή και νόµιµη είναι η εισήγηση,  οµόφωνα  
                                          

Α   Π   Ο   Φ   Α    Σ    Ι    Ζ    Ε    Ι 

 
Χορηγεί στον παραπάνω ΜΑΡΑΝΤΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Νικολάου άδεια παραγωγού 
λαϊκών αγορών, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό. 

            Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθµό 119/2013 
                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                          Ακολουθούν Υπογραφές 
                
                Ακριβές απόσπασµα. 
                Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
    
 
 
           ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 


