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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η 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. 541/2014
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 541
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.:25821/23 -10-2014

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (∆. Ξενάκη).
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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:

ΩΩΜΖΩΕΗ-0ΥΡ

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 χορήγηση
παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (∆. Ξενάκη) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Κων. Κορκόντζελου,
η οποία έχει ως εξής:
“ Λαµβάνοντας υπόψη:
α) το άρθρο 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014) “Άσκηση εµπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις” που αναφέρει ότι:
Άρθρο 8
Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών
“1. Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι
παραγωγοί ή επαγγελµατίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά,
συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, εφόσον
κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
2. Αρµόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι:
(α) Τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
για µεν τον παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµάδα
παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια της
Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε
τον επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη µόνιµη
διαµονή του στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής
ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και
(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για µεν τον
παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµάδα παραγωγών,
εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήµου,
για δε τον επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη
µόνιµη διαµονή του στον οικείο ∆ήµο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε
αυτόν.
3. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους τη
σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί”
β) την υπ’ αριθµ.23874/2014 αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παραγωγού Ξενάκη
∆έσποινας του Νικολάου, κάτοικου της ∆.Κ. Καρδίτσας για την χορήγηση άδειας πωλητή
λαϊκών αγορών.
εισηγούµαστε τη συζήτηση και λήψη απόφασης από το Σώµα σχετικά µε την χορήγηση
παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην παραγωγό Ξενάκη ∆έσποινα του
Νικολάου.
Προς γνώση του Σώµατος, σας αναφέρουµε τα εξής:
• Ο αιτούµενος παραγωγός κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 10
του Ν.4264/14 για την πώληση οπωροκηπευτικών προϊόντων, όπως αυτά
περιγράφονται και στην µε αρ.πρωτ.14480/14 βεβαίωση της τριµελούς Επιτροπής.
• Η παραγωγική άδεια ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά
και για κάθε προϊόν.

ΩΩΜΖΩΕΗ-0ΥΡ
Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων µε
προσκόµιση της αντίστοιχης βεβαίωσης της τριµελούς Επιτροπής.
Σε περίπτωση απώλειας, αυτή αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα ισχύος
της, κατόπιν αιτήσεως του παραγωγού.
Τέλος, 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.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.”
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:

•

•
•

2.Την πρόταση του κ. Προέδρου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
στην παραγωγό Ξενάκη ∆έσποινα του Νικολάου σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
3.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα
Την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, στην παραγωγό Ξενάκη
∆έσποινα του Νικολάου, κάτοικο ∆.Κ Καρδίτσας για την πώληση οπωροκηπευτικών
προϊόντων.
-Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων µε
προσκόµιση της αντίστοιχης 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.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 541/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

