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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Οκτωβρίου 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. 540/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 540
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
19/16-10-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.:26031/24-10-2014

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Ορισµός µελών για τη σύσταση τριµελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή
και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014
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) Αντωνίου Ελένη

17) Σβάρνας Ιωάννης

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Μαρκινός Αθανάσιος

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία

24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος

25) Τσιούκης Λάµπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

26) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος

27) Αµπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος

28) Λάππας Σπυρίδων

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

29) Λέµµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

1) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκε νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 32), 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. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε ορισµό µελών
για τη σύσταση τριµελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Κων. Κορκόντζελου,
η οποία έχει ως εξής:
“ Λαµβάνοντας υπόψη:
1.Το άρθρ. 94 παρ.6 εδ.32 του Ν.3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης”, σύµφωνα µε το οποίο, η
χορήγηση παραγωγικών αδειών πώλησης προϊόντων από παραγωγούς στις λαϊκές
αγορές µεταβιβάζεται ως αρµοδιότητα στους ∆ήµους.
2.Το άρθρ.11 του Ν.4264/14 “Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος
και άλλες διατάξεις” που αναφέρεται στις τριµελείς Eπιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
3.Την υπ’ αριθµ.Α2-704/22.07.14 απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
περί σύστασης τριµελών Eπιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών
4.Την παρ.1 του άρθρ.233 του Ν.4281/14 όπως προστέθηκε ως παρ.5 στο παραπάνω
άρθρ.11 του Ν.4264/14
5.Το υπ’ αριθ.2142/25.08.14 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Καρδίτσας, όπου µας ζητείτε ο ορισµός µελών για την σύσταση της τριµελούς
Eπιτροπής
εισηγούµαστε τη συζήτηση και λήψη απόφασης από το Σώµα σχετικά µε τον ορισµό ενός
∆ηµοτικού Συµβούλου ως αναπληρωµατικού του ∆ηµάρχου και ενός υπαλλήλου µε βαθµό
Γ’ και άνω µαζί µε τον αναπληρωµατικό του.
Προς γνώση του Σώµατος σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:
Η Eπιτροπή αποτελείται από:
α) Τον ∆ήµαρχο µε αναπληρωτή έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας.
β) Τους Προέδρους των οικείων Αγροτικών Συλλόγων. Στην Πράξη συγκρότησης της
επιτροπής περιλαµβάνονται οι Πρόεδροι όλων των Συλλόγων. Σε κάθε συνεδρίαση της
επιτροπής όµως, παρίσταται κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος του Συλλόγου στον οποίο ανήκει
ο ενδιαφερόµενος παραγωγός. Στην περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχει οικείος
Αγροτικός Σύλλογος, ορίζεται ως δεύτερο µέλος της επιτροπής ένας υπάλληλος του ∆ήµου
µε βαθµό Γ’ και άνω. Αντίστοιχα ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.
γ) Τον Γεωπόνο (όταν εξετάζεται αίτηµα παραγωγού για διάθεση προϊόντων φυτικής
προέλευσης) ή τον Κτηνίατρο (όταν εξετάζεται αίτηµα παραγωγού για διάθεση προϊόντων
ζωϊκής προέλευσης) που υπηρετεί στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας ή της Περιεφερειακής Ενότητας.
Το έργο της τριµελούς Eπιτροπής συνίσταται στην σύνταξη έκθεσης αυτοψίας (µετά από
αυτοψία µε πλήρη απαρτία) και έκδοσης βεβαίωσης στους παραγωγούς που ενδιαφέρονται
να αποκτήσουν άδεια πωλητή λαϊκής αγοράς ή να ανανεώσουν την υπάρχουσα άδειά τους.
Στη βεβαίωση αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών, η θέση
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και η έκταση των κτηµάτων, η προβλεπόµενη στρεµµατική και συνολική ποσότητα κατά
προϊόν και ποικιλία καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητο ή µισθωµένο).
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. ”
2.Την πρόταση του κ. Προέδρου για ορισµό µελών για τη σύσταση τριµελούς επιτροπής
χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, σύµφωνα µε την εισήγηση
της υπηρεσίας.
3.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του ορισµού µελών για τη
σύσταση τριµελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών
αγορών ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι πλην του κ. Κρανιά, ο οποίος
ψήφισε λευκό
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Ορίζει: α) ως εκπρόσωπους του ∆ήµου Καρδίτσας στην επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων
σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας Φώτιο Αλεξάκο , τακτικό
µέλος - µε αναπληρώτρια την κ. Μπακαλάκου Σωτηρία, ∆ηµοτική Σύµβουλο.
β)Τον Λάντζο Κωνσταντίνο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας µε
βαθµό Γ,τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια την Νταβανά Ελένη ΠΕ ∆ιοικητικών Υπάλληλο
του ∆ήµου Καρδίτσας µε βαθµό Γ,
ως εκπροσώπους του ∆ήµου, σύµφωνα µε την εισήγηση.
Λευκό ψήφισε ο κ. Κρανιάς
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 540/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
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