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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης: 527/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαϊου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/30153/18.5.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
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Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 13.2: Έγκριση χορήγησης αδείας παραγωγού πωλητή 
υπαίθριου εμπορίουτ , αίτηση κ.Α.Παλαιολόγου 
αρ.πρωτ.5/29089/2018. 
 

 Ο Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας εισηγούμενος το θέμα θέτει 

υπόψη του Σώματος την αρ. πρωτ. 5/29089/2018 εισήγηση της 

Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας, η οποία έχει  ως 

ακολούθως: 
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ΣΧΕΤ : 1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος 
Α') 

  2. Το άρθρο 285 του Ν.3463/06 
3. Την υπ’ αριθ. 5/28076/09-05-2018 αίτηση της Αικατερίνης 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
  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. Την υπ’ αριθ. 37698/03.04.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου  
Οικονομίας και Ανάπτυξης  με θέμα «Εφαρμογή του ν. 

4497/2017 σχετικά  
με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων» 

   6.  Την υπ’ αριθ. 46974/02.05.2018  εγκύκλιο του Υπουργείου  
Οικονομίας και Ανάπτυξης  με θέμα «Εφαρμογή του ν. 

4497/2017 σχετικά  
με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων» 

 
 
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 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.» 

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), 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 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 
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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. 
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.  

Η Αικατερίνη ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ κάτοικος 
Απολακκιάς  υπέβαλε στην υπηρεσία μας την υπ’ αριθ. 5/28076/09-05-
2018 αίτηση της, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην 
οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου 
προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στάσιμα σε προκαθορισμένο από το Δήμο 
σημείο. 
 
Μετά τα ανωτέρω  

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α.  Τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για την 
πώληση οπωρολαχανικών στην: 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Α.Δ.Τ.  ΑΙ 431868 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ 
Α.Φ.Μ. 112290496 
Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 
Α.Μ.Κ.Α. 08044600263 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ  

037449 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΑ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ 

ΑΔΕΙΟΥΧΟ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 425239 
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Β. 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. 
Γ. 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. 
Δ. 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.  
Ε. 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. 
Ζ. 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.  

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος 

και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ι.Γιαννακάκης, Ι.Περδίκης, 

Μ.Καραγιάννη, Α.Κων/νου, Π.Τοκούζης, Α.Παπουράς , 

Μ.Χριστοδούλου, ο Αντιδήμαρχος κ.Ε.Χατζηϊωάννου , ο 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ κ.Σ.Στάγκας , Α.Μπιλιά , Β.Ψυλλάκης και 

Σ.Σαρρή-Υψηλάντη, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 , του άρθρου 93   του Ν.3463/2006, του  Ν. 4497/17 
(ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') και με απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του Σώματος, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου 
εμπορίου για την πώληση οπωρολαχανικών στην: 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Α.Δ.Τ.  ΑΙ 431868 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ 
Α.Φ.Μ. 112290496 
Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 
Α.Μ.Κ.Α. 08044600263 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ  

037449 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΑ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ 

ΑΔΕΙΟΥΧΟ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 425239 

 

Β. 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. 
Γ. 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. 
Δ. 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. 
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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.  
Ε. 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. 
Ζ. 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.  
 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
   

 
 


