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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4970 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι µε την µε αρ. πρωτ. ΕΜ 9617/11 / 6-2-2012 Απόφαση της ∆/νσης 

Εµπορίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την 

έκδοση/ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

Για την χορήγηση της συγκεκριµένης βεβαίωσης, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση στον 

∆ήµο (εφόσον καλλιεργούν προϊόντα σε διαφορετικούς ∆ήµους θα πρέπει να ζητήσουν τη 

συγκεκριµένη βεβαίωση από κάθε ∆ήµο ξεχωριστά) προσκοµίζοντας, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, τα παρακάτω απαραίτητα 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: 

• 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 ∆.Ο.Υ. ή από τον οικείο ∆ήµο µε την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει στη θεώρηση αριθµός πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία. 

• 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 ∆.Ο.Υ. 

3. αντίγραφο δηλώσεως καλλιέργειας ή εκτροφής. 

Επί πλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση: 

1. Οι ιχθυοκαλλιεργητές, βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η µονάδα είναι σε λειτουργία στην οποία αναφέρονται 

τα είδη και οι ποσότητες των παραγοµένων αλιευµάτων. 

2. Οι παραγωγοί αβγών, βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας της πτηνοτροφικής µονάδας, το 

δικαιολογητικό της υποπερ. 3 της περ. δ του εδαφίου 2 της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του 

Π.∆. 51/2006 (βεβαίωση του κέντρου συσκευασίας (ωοσκοπικού) που χρησιµοποιεί ο 

παραγωγός) καθώς και αντίγραφα των τελευταίων τιµολογίων αγοράς των νεοσσίδων και 

των πτηνοτροφών. 

3. Οι µελισσοκόµοι, βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου του Υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες. 

4. Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, την απόφαση εγγραφής 

στο µητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων και τις κατά περίπτωση φυτωριακές άδειες. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να απευθύνονται: 

� για την ∆ηµοτική Ενότητα Γουβών στην Κα Γεωργία Κουνενού τηλ.: 2813 404612 



� για την ∆ηµοτική Ενότητα Επισκοπής στην Κα Ειρήνη Νοικοκυράκη τηλ.: 2813 400701 

� για την ∆ηµοτική Ενότητα Μαλίων στην Κα Ευσεβία Σηφάκη τηλ.: 28973 40214 

� για την ∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου στην Κα Ελευθερία Κασαπάκη τηλ.: 28973 40058  

 

 

 Ο Αντιδήµαρχος 

 Γεώργιος Μακράκης 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. ∆ηµοτικές/Τοπικές Κοινότητες 

3. Φ27α 

4. Φ48β 

5. Φβ3 


