ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Ι-9ΕΓ
Σελίδα 1 από 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
127/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 29-5-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 15ο:

Χορήγηση
προϊόντων.

αδειών

λιανικής

πώλησης

καπνοβιομηχανικών

Στην Αγιά σήμερα 29/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7177/24-5-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 29/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της
ημερήσιας διάταξης, μετά από ενημέρωση του Προέδρου προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους και τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Καψάλης Βασίλειος
12. Κουτσαντάς Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Ξαφάρας Χρήστος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
4. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
5. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
Απόντες
6. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
7. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
8. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
9. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
12. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
13. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
14. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
15. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
22. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος.
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, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης με τίτλο
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
Επίσης, το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν τα θέματα της συνεδρίασης
με την εξής σειρά: 1ο ΕΗΔ, 22ο, 3ο, 1ο , 2ο , 4ο έως και 21ο ημερήσιας διάταξης.
Πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούδας Ρίζος.
Μετά από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο
Βασίλειο Λέτσιο που, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 15ο:

Χορήγηση
προϊόντων.

αδειών

λιανικής

πώλησης

καπνοβιομηχανικών

«Με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης
περιπτέρου και λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων περιήλθε από τις
Νομαρχίες στους Δήμους .
Συνεπώς η άδεια χορηγείται πλέον με απόφαση Δημάρχου ύστερα από εισηγήσεις
του δημοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των δικαιούχων (π.χ ΕΓΕ
Αναπήρων κλπ).
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 ΝΔ 1044/71, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
παρ.1 του Ν.3648/2008, δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων
έχουν:
1. Οι ανάπηροι & θύματα πολέμου και
2. Οι ανάπηροι & θύματα ειρηνικής περιόδου.
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εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι, τουλάχιστον 5 έτη, του τόπου που πρόκειται να
ασκήσουν το επάγγελμα.
Κατ’ εξαίρεση, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, μπορούν να χορηγηθούν και άδειες
προσωρινές και σε ιδιώτες ικανούς προς εργασία .
Ο συνολικός αριθμός των αδειών που δύναται να χορηγηθούν προσδιορίζεται από
το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού του πραγματικού πληθυσμού του τόπου σύμφωνα
με την τελευταία απογραφή δια του συντελεστή 380.
«Επιτρέπεται να χορηγούνται με απόφαση του Δημάρχου άδειες προσωρινής
ισχύος σε τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες, στο βαθμό που αυτές
είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των παραθεριστών».
Ο αριθμός των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του ανώτατου
αριθμού που καθορίζεται για κάθε περιοχή.
Κατά την χορήγηση των ανωτέρω αδειών εφαρμόζονται τα εν παρ. 1 και 2 του
προηγουμένου άρθρου ως προς τον καθορισμό της προτεραιότητας.
Η χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων αποτελεί
ατομική διοικητική πράξη που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή στηρίχθηκε σε ανακριβή στοιχεία ή
εκδόθηκε κατά παράβαση των κατά την έκδοσή της ισχυουσών διατάξεων.
Στο Δήμο μας έχουν κατατεθεί οι παρακάτω δύο (2) αιτήσεις για χορήγηση θερινής
άδειας πώλησης τσιγάρων:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Χριστοπούλου
Ιφιγένεια
Τσαρούχα Αντιγόνη

1
2

Όνομα
Πατρός

Τοπική Κοινότητα – Θέση
Καταστήματος

Ιδιότητα
αιτούντος

Νικόλαος

Δ.Ε Μελιβοίας /Αγιόκαμπος

Ιδιώτης

Αργύριος

Δ.Ε Μελιβοίας /Βελίκα

Ιδιώτης

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε να χορηγηθεί στους παραπάνω αιτούντες
θερινή άδεια πώλησης τσιγάρων».






Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Λέτσιου Βασίλειου,
τις διατάξεις των άρθρων 65 και 94 του Ν.3852/2010,
τις διατάξει του άρθρου 10 παρ.1 ΝΔ 1044/71, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
1 παρ. 1 του Ν.3648/2008,
τις αιτήσεις των Χριστοπούλου Ιφιγένειας, Τσαρούχα Αντιγόνης και
την απουσία από την αίθουσα του κου Πατσά Κυριάκου

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη χορήγηση θερινής άδειας πώλησης τσιγάρων στους παρακάτω:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
Χριστοπούλου
Ιφιγένεια
Τσαρούχα Αντιγόνη

Όνομα
Πατρός

Τοπική Κοινότητα – Θέση
Καταστήματος

Ιδιότητα
αιτούντος

Νικόλαος

Δ.Ε Μελιβοίας /Αγιόκαμπος

Ιδιώτης

Αργύριος

Δ.Ε Μελιβοίας /Βελίκα

Ιδιώτης

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα για τη χορήγηση των αδειών,
κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών τους.
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Απουσίαζε από την αίθουσα ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος
μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

