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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 7η του µήνα Αυγούστου  του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (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’ αριθµ.391/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 30/7/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 391 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
15/30-7-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             

     Αριθµ. Πρωτ.: 19859/7-8-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΟΣ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

   Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών . 
  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

19.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18940/25-7-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της 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  15) Βερίλλης ∆οµήνικος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 3) Κατσιαβάρας Θωµάς 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Τσίπρας Εµµανουήλ 4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  19) Γιοβάνης Γεώργιος 5) Νασιάκου Αλεξάνδρα  

6) Κωτούλας Φίλιππος  20) Παπαδηµητρίου Φώτιος 6) Παπαγεωργίου Σταύρος 

7) Μαρκινός Αθανάσιος  21) Αρχοντής ∆ηµήτριος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  22) Τσαντήλας Βασίλειος 8) Ντελής Ιωάννης 

9) Μπατζιάκας Βασίλειος   9) Σουφλάκος Βασίλειος 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος   10) Μακροστέργιος Αθανάσιος 

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   11) Χάρµπας Θωµάς 

12) Σούφλα Ουρανία   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

13) Τσιούκης Λάµπρος    

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

µελών, παρόντες ήταν 22), 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. Κωνσταντίνου Παπαλού.  

Προεδρεύοντος του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μαρκινού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 

2 άρθρου 69 Ν. 3852/2010. 

--------------------- 

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος ο προεδρεύων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι ο παραγωγός πρέπει να 
εξυπηρετηθεί, λόγω της ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας των κηπευτικών προϊόντων πώλησης 
που έχει και θέλει να διαθέσει στις λαϊκές αγορές. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και είδε τις διατάξεις του άρθρου 
65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και 
ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την 
εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για 
θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων” 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών ” 
το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν. 

  
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 
1. Την εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Κων. 
Κορκόντζελου, η οποία έχει ως εξής: 
“Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Π.∆. 116/2008,  που αντικαθιστά το 
άρθρο 3, παρ. 2 του Π.∆. 51/2006, η άδεια του παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, 
χορηγείται ή ανανεώνεται από τα οικεία Νοµαρχιακά Συµβούλια ή από τις Υπηρεσίες µε 
αρµοδιότητα σε θέµατα λαϊκών αγορών για τις υπόλοιπες Ν.Α της χώρας, έπειτα από 
εξουσιοδότηση του οικείου Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Με τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 
6, εδάφιο 32 του Ν.3852/2010, µεταξύ άλλων, η αρµοδιότητα χορήγησης παραγωγικών 
αδειών για να πωλούν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους στις Λαϊκές αγορές  µεταβιβάστηκε 
στους ∆ήµους. 
  Με την αριθµ. 254/2011 απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε το Τµήµα 
Υπαίθριου Εµπορίου του ∆ήµου, για την έκδοση και ανανέωση των αδειών αυτών, για τη 
συντόµευση των διαδικασιών και την άµεση εξυπηρέτηση των παραγωγών, λόγω της 
ιδιαιτερότητας και της ευαισθησίας των προϊόντων πώλησης. 
   Με το νέο νόµο 4264/2014, που καταργεί όλη την ισχύουσα νοµοθεσία µέχρι την έκδοσή 
του και σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 2, εδ. β, οι άδειες των παραγωγών εκδίδονται από το 
οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
   Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµαστε, τη χορήγηση παραγωγικής άδειας 
πωλητή λαϊκών αγορών στον παραγωγό Ιωάννου Λάµπρο του Κων/νου, 
κάτοικο Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Καρδίτσας, ο οποίος κατέθεσε την αριθµ. πρωτ. 
16671/2014 αίτηση µε τα απαραίτητα για τη χορήγηση της άδειας 
δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν. 4264/2014, για την πώληση 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 7ΤΙΠΩΕΗ-3ΚΟ    

 

κηπευτικών προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην αριθµ. 
πρωτ. 13668/2014 βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής. 
- Η παραγωγική άδεια ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο 
κάθε φορά για κάθε προϊόν. 
- Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων 
µε προσκόµιση της βεβαίωσης της Τριµελούς Επιτροπής. 
- Σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα 
ισχύος της ,µε αίτηση του παραγωγού. 
- Επιτρέπεται µία µόνο φορά η µεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας 
στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού υπό 
προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη γέννηση του δικαιώµατος.” 
  

    2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
                                                αποφάσισε οµόφωνα 
 
      Την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών,  στον παραγωγό Ιωάννου 
Λάµπρο του Κων/νου,  κάτοικο Τ.Κ Αγίου Γεωργίου Καρδίτσας για την πώληση 
κηπευτικών προϊόντων. 
- Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων 
µε προσκόµιση της βεβαίωσης της Τριµελούς Επιτροπής. 
- Σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα 
ισχύος της ,µε αίτηση του παραγωγού. 
- Επιτρέπεται µία µόνο φορά η µεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας 
στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού υπό 
προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη γέννηση του δικαιώµατος.” 
 
 
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε ο ∆ηµοτικός   
Σύµβουλος κ. Αρχοντής , Γιοβάνης, Βερίλλης και Κωτούλας λόγω αποχώρησής του από τη 
συνεδρίαση. 

 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 391/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΑΝΑΣΙΟΣ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
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