ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13376/23-12-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 23 )
1. Τσέτσιλας Δημήτριος
15. Ζησάκη Ξανθή
2. Τσάτσαρης Χρήστος
16. Μπίκας Χρήστος
3. Αργυρίου Ιωάννης
17. Μανώλης Γεώργιος1
4. Μπουζέκης Ευθύμιος
18. Κυρίτσης Γεώργιος1
5. Νταφούλης Κων/νος
19. Μαϊμάρης Δημήτριος1
6. Τσιαπλές Θωμάς
20. Καραναστάσης Αθανάσιος1
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
21. Νικολάου Γεώργιος1
8. Πανάγου Ελευθερία
22. -9. Τσεργάς Κων/νος
23. Ντόντος Γεώργιος1
10. Καρατέγος Μιχάλης
24. Τζέκας Θωμάς1
11. Σαϊτης Αστέριος
25. -12. Διψάνας Αχιλλεύς
26. -13. Ζάχος Βασίλειος
27. -14. Έξαρχος Γεώργιος
1 αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης, ως τιμή & ένδειξη
υποστήριξης στο παιδί που τραυματίστηκε στο σχολείο του Πυργετού.
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 4)
1. Τσούγιας Χρήστος
3. Γκατζόγιας Παναγιώτης
2. Βλάγκας Ιωάννης
4. Κακαγιάννης Χρήστος
Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
[Μιχαλάκης Σ., Κούσιος Αν., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., Σεβδαλής
Ελ., Νταής Β.] και οι Εκπρόσωποι [Λαγούρος Ι., Καραμανές Ν.]
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας
διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 10ο ). «Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών»
Αριθμός Απόφασης ( 286)
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σαΐτης Αστ.

Το αρμόδιο τμήμα του δήμου μας, μας έδωσε την παρακάτω εισήγηση:
............................................................................
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς έγκριση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Σύμφωνα με:

το άρθρο 94 παραγρ. 2 στοιχείο 31 και άρθρο 282 παρ.1 του Ν.3852/2010

την εγκύκλιο Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16.12.2011

το άρθρο 8 παρ. 2β και τα άρθρα 9, 10 του ν. 4264/15-5-2014 (Α’ 118).

Την αριθμ. Πρωτ. 9586/11-09-2015 βεβαίωση παραγωγικότητας της Τριμελούς Επιτροπής του
Δήμου Τεμπών που ορίστηκε με την αριθ. 5978/29-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας

Το γεγονός ότι:
Οι παραγωγικές άδειες από 15-5-2014, χορηγούνται από το Δήμο στον οποίο δραστηριοποιείται ή έχει την
έδρα του ο ενδιαφερόμενος, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, με την προσκόμιση των
προβλεπομένων δικαιολογητικών του άρθρου 10 του ν. 4264/15-5-2014 (Α’ 118) όπως ισχύει και ισχύουν
για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και ανανεώνονται μία ή περισσότερες φορές μέσα στο ίδιο έτος.
την υπ’ αριθ. 13213/18-12-2015 αίτηση της ΚΑΣΤΩΡΗ ΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ που ζητάει τη χορήγηση
άδειας παραγωγού πωλητή προκειμένου να δραστηριοποιείται στις εξής λαϊκές αγορές:
ΔΕΥΤΕΡΑ (Γ. Σεφέρη)
ΤΕΤΑΡΤΗ (ποτάμι)
ΣΑΒΒΑΤΟ (Νεάπολη)
Για τα εξής προϊόντα: Πατάτες, Φασόλια ξερά.
Και μετά τον απαιτούμενο έλεγχο των δικαιολογητικών του αιτούντος προκύπτει ότι ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ / ΔΕΝ
ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ οι προϋποθέσεις και εισηγούμαστε την ΕΓΚΡΙΣΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ για τη χορήγηση, άδειας
παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, από το Δ.Σ. του Δήμου, του/της ΚΑΣΤΩΡΗ ΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ που
γεννήθηκε στις 20 /07 / 1968 και κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ, με ΑΦΜ 068614801, ΔΟΥ Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΔΤ: Μ-840545 και ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ με ΑΜ 303110000256 και διάρκεια ισχύος για έξι (6)
μήνες, από 01-10-2015 έως 31-03-2016.
Μακρυχώρι 18/ 12 /2015
Ο
Ο
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΘΕΜ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΤΧΑΒΕΣ
…………………………………………………………………………………………..

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την χορήγηση παραγωγικής άδειας στην
ΚΑΣΤΩΡΗ ΦΑΝΗ
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 και μετά από διαλογική.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Την χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών στην ΚΑΣΤΩΡΗ ΦΑΝΗ του
ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Καλλιπεύκης, με Α.Φ.Μ. 068614801- ΔΟΥ Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΔΤ: Μ-840545 και
ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ με Α.Μ. 303110000256, προκειμένου να δραστηριοποιείται στις εξής
λαϊκές αγορές:
ΔΕΥΤΕΡΑ (Γ. Σεφέρη)
ΤΕΤΑΡΤΗ (ποτάμι)
ΣΑΒΒΑΤΟ (Νεάπολη)
Για τα εξής προϊόντα: Πατάτες, Φασόλια ξερά.
Β. Η παραγωγική άδεια εκδίδεται μια φορά και αντικαθίσταται μόνο σε περίπτωση απώλειας με
την κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της.

Γ. Η παραγωγική άδεια ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά από
το Δήμο.
Δ. Επιτρέπεται μία φορά μόνον η μεταβίβαση της άδειας κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην
σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού, υπό τις προϋποθέσεις της παρ.9 του
άρθρου 10 του Ν.4264/14, όπως ισχύει, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου εντός αποκλειστικής
προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος.
Ε. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων,
με προσκόμιση της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής
ΣΤ. Η κατανομή των θέσεων των πωλητών θα γίνει με τη διαδικασία της απόφασης Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’).
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 286/2015
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.
Τσέτσιλας Δημ.

