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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη  (υπάλληλος ∆ήμου 
Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος  του 
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 319/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

319/2012 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
11/2-7-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

            Αριθ.Πρωτ.:17433/11-7-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Καθορισμός τελών για την έκδοση και θεώρηση επαγγελματικών και παραγωγικών 

αδειών λαϊκών αγορών. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  ∆ευτέρα και ώρα 6:30 

μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16326/28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  συνεδρίαση το 

∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18) Βερίλλης ∆ομήνικος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Καρκαλέτση Θεοδώρα 2) Κωστόπουλος ∆ημήτριος 

3) Γούλας Σωτήριος  20) Ντελής Ιωάννης 3) Μουζιούρας Νικόλαος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21) Ντούρλιας ∆ημήτριος 4) Γεννάδιος Ιωάννης 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  22) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Αρχοντής ∆ημήτριος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23) Τέγος Χρήστος  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Γιοβάνης Γεώργιος   

8) Κωτούλας Φίλιππος  25)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Μαρκινός Αθανάσιος  26)Τσίπρας Εμμανουήλ  

10) Μπατζιάκας Βασίλειος  27)Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρμπας Θωμάς  

12) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

13) Παπαγεωργίου Σταύρος    

14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

15) Σούφλα Ουρανία    

16) Τσιούκης Λάμπρος     

17) Χλαπάνας Ηλίας    
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα 

με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), 

εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος 

του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------    
  Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με καθορισμό 
τελών για την έκδοση και θεώρηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών λαϊκών 
αγορών και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την εισήγηση της αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Εμπορίου του ∆ήμου Καρδίτσας κας 
Τζέλλου Ναταλίας η οποία έχει ως εξής: 
“Σύμφωνα με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 94, παρ. 6, εδάφιο 32 του 
Ν.3852/2010,  και της αριθμ. 61/30-12-2010 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκ. & 
Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης, οι ∆ήμοι είναι υπεύθυνοι για την έκδοση και την θεώρηση των 
επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών.                         
Με την αριθμ. 144/02-04-2012 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο   ∆.Σ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 25 του Ν. 
1828/1989, τον καθορισμό τελών ως εξής :  
Α) για την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών, τέλος 20 €  
Β) για τη θεώρηση παραγωγικής άδειας                     
                                                           1. όσες θεωρούνται ανά εξάμηνο 20 €                           
                                                            2. όσες θεωρούνται για ένα έτος 40 €        
Γ) για την έκδοση επαγγελματικής αδείας λαϊκών αγορών, τέλος 150 €, η θεώρηση της 
άδειας γίνεται ατελώς σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.∆. 116/2008)                                            
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση των τελών.” 
 
2.Την προφορική εισήγηση του κ. Προέδρου ο οποίος πρότεινε τον καθορισμό 
των τελών για την έκδοση και θεώρηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών 
λαϊκών αγορών σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ του καθορισμού τέλους για την 
έκδοση και θεώρηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών ψήφισαν 
όλοι οι παρόντες ∆ημοτικοί Σύμβουλοι πλην των κ.κ. Τέγου και Μακροστέργιου οι οποίοι 
ψήφισαν ΛΕΥΚΟ (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 τόσο η άρνηση όσο 
και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι).Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας 
απόφασης δεν παρευρέθηκε ο ∆ημοτικός Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ λόγω 
αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
                                               Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό των τελών για την έκδοση 
και θεώρηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών, ήτοι: 
 
Α) για την έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών, τέλος 20 €  
Β) για τη θεώρηση παραγωγικής άδειας                     
                                                            1. όσες θεωρούνται ανά εξάμηνο 20 €                          
                                                              2. όσες θεωρούνται για ένα έτος 40 €        
Γ) για την έκδοση επαγγελματικής αδείας λαϊκών αγορών, τέλος 150 €                     
 
Μειοψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τέγος και Μακροστέργιος οι οποίοι ψήφισαν 
ΛΕΥΚΟ (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 τόσο η άρνηση όσο και η λευκή 
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ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι).Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης 
δεν παρευρέθηκε ο ∆ημοτικός Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ λόγω αποχώρησής του από 
τη συνεδρίαση. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 319/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

 
 


