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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
πρακτικού 18ης /25-11-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 13ο : Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αυτοτελές Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς, για την
χορήγηση και ανανέωση των αδειών των παραγωγών πωλητών
λαϊκών αγορών».
Αριθμός Απόφασης 266/2011
Στην Αγιά σήμερα 25/11/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.1826221/11/2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεοδώρου που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου, επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
21. Συρακούλης Γεώργιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
22. Καλαγιάς Γρηγόριος
23. Σιμούλης Θωμάς
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Τσαγκάλης Αντώνιος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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(Σημείωση: ο δημοτικός σύμβουλους κ. Καλαγιάς προσήλθε αλλά αποχώρησε
πριν τη διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο, διαμαρτυρόμενος για την
αργοπορία προσέλευσης των δημοτικών συμβούλων).
Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
9. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
4. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
10. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
12. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

ΑΠΟΝΤΕΣ
14. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
15. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
16. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
17. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
18. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
19. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
20. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
21. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και η δημοτική
υπάλληλος, αρμόδια για θέματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κα Κούκα
Ελένη.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για το Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση υποβολής πρότασης στην 4η πρόσκληση του προγράμματος
εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με θέμα : Ορθολογική χρήση της αγροτικής
γης και της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή.
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση τον υπ’ αριθμ. 17/2011, 42/2011, 45/2011 και 51/2011
αποφάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» με θέμα: Αναμόρφωση
προϋπολογισμού.
Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν με την εξής σειρά τα θέματα
της συνεδρίασης: 1ο ΕΗΔ, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 20ο, 21ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο,
18ο,19ο, 1ο, 3ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 30ο, 29ο ημερήσιας
διάταξης, 2ο ΕΗΔ και 3ο ΕΗΔ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 13ο : Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αυτοτελές Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς, για την
χορήγηση και ανανέωση των αδειών των παραγωγών πωλητών
λαϊκών αγορών».
Αριθμός Απόφασης 266/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο
δημοτικό σύμβουλο κ. Μαυρογιάννη Αντώνιο που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
• τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα» (ΦΕΚ114/Α/2006)
• Τις διατάξεις των άρθρων 1 (Σύσταση Δήμων) και 2 (Συγκρότηση Δήμων) του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)
• τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 6, εδάφιο 32 του Ν.3852/2010, «πρόσθετες
αρμοδιότητες» μεταξύ άλλων, η χορήγηση παραγωγικών αδειών για να πωλούν οι
παραγωγοί τα προϊόντα τους στις Λαϊκές αγορές μεταβιβάζεται στις αρμοδιότητες των
Δήμων
• τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του Δημάρχου) του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄87)
• τις διατάξεις του άρθρου 282, παρ.1 εδάφιο α του Ν3852/2010, για τις αρμοδιότητες
των αα που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους,
αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που
τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το
Νομαρχιακό Συμβούλιο και την Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των
σχετικών αρμοδιοτήτων, για δε τους δήμους νοούνται ως αρμόδια όργανα άσκησής
τους, ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή.
• τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Π.Δ. 116/2008, που αντικαθιστά το άρθρο 3,
παρ. 2 του Π.Δ. 51/2006, η άδεια του παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών,
χορηγείται ή ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή
από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού, έπειτα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου και 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.»
• το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός αιτημάτων από παραγωγούς πωλητές
κατοίκους Δήμου Αγιάς με κύριο βιοποριστικό επάγγελμα την πώληση των
προϊόντων τους στις Λαϊκές Αγορές και λόγω της ευαισθησίας των προϊόντων ,
εκδόθηκαν και ανανεώθηκαν άδειες με όλη την νόμιμη διαδικασία της
προαναφερόμενης νομοθεσίας με αποφάσεις δημάρχου.
• το γεγονός ότι δεν έχει γίνει τοποθέτηση –κατάταξη προσωπικού σύμφωνα με τον
ΟΕΥ»
εισηγούμαστε :
1. Την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς, για την χορήγηση και ανανέωση των
αδειών των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών για την συντόμευση των
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διαδικασιών και την άμεση εξυπηρέτηση των παραγωγών, λόγω της ιδιαιτερότητας
και ευαισθησίας των προϊόντων πώλησης.
2. Τον ορισμό του Δημάρχου Αγιάς για την έκδοση της άδειας και υπογραφή αυτής
λόγω έλλειψης προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος και μέχρι αυτός
τοποθετηθεί.
3. Την έγκριση των υπ’ αριθμ 137/11, 160/11, 161/11, 191/11, 208/11 και 209/11
αποφάσεων Δημάρχου οι οποίες αφορούν εκδόσεις και ανανεώσεις αδειών
παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
4. Η παρούσα απόφαση θα έχει ισχύ μέχρι νεότερης νομοθετικής ρύθμισης».
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Μαυρογιάννη Αντώνιου,
 τις διατάξεις του Ν.3463/2006
 τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 6, εδάφιο 32 του Ν.3852/2010,
 τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Π.Δ. 116/2008, που αντικαθιστά το άρθρο 3,
παρ. 2 του Π.Δ. 51/2006,
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εξουσιοδοτεί το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
Αγιάς, για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών των παραγωγών πωλητών
λαϊκών αγορών, με σκοπό τη συντόμευση των διαδικασιών και την άμεση
εξυπηρέτηση των παραγωγών, λόγω της ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας των
προϊόντων πώλησης.
2. Ορίζει το Δήμαρχο Αγιάς, κ. Αντώνη Γκουντάρα, αρμόδιο για την έκδοση αδειών
και υπογραφή αυτών, λόγω έλλειψης προϊσταμένου στο Αυτοτελές Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και μέχρι αυτός να τοποθετηθεί.
3. Εγκρίνει τις υπ’ αριθμ 137/2011, 160/2011, 161/2011, 191/2011, 208/2011 και
209/2011 αποφάσεις του Δημάρχου που αφορούν εκδόσεις και ανανεώσεις
αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
4. Η παρούσα απόφαση θα ισχύει μέχρι νεότερης νομοθετικής ρύθμισης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 266/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

