ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 305
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
25336/19-8-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Ανδρέας
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σούνδιας Πραξιτέλης
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Καρβούνης Σπυρίδων
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Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μελάς Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Γεράσιµος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό αναπληρωτή ∆ηµάρχου για συµµετοχή σε Τριµελή Επιτροπή
χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς για έκδοση άδειας παραγωγού Πωλητή λαϊκών
αγορών.
Εισηγητές: κ.Ρόκκος Στυλιανός-Αντιδήµαρχος
κ.Συκιώτης Ανδρέας –Υπάλληλος ∆ήµου
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Αντιδήµαρχος, κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την

εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου κ.Ανδρέα Συκιώτη, η οποία έχει ως εξής:
Θέτουµε υπόψη σας:
1.Τις δ/ξεις του εδ. 32, παρ. 6 αρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκ/νης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµµα Καλλικράτης» µε τις οποίες µεταβιβάστηκε στους ∆ήµους, εκτός
των άλλων αρµοδιοτήτων σχετικά µε τις Λαϊκές Αγορές και η αρµοδιότητα συγκρότησης της
Τριµελούς

Επιτροπής

χορήγησης

βεβαιώσεων

σε

παραγωγούς

(προκειµένου

να

τις

χρησιµοποιήσουν για να τους χορηγηθεί άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς).
Με τις ίδιες ως ανωτέρω διατάξεις µεταβιβάστηκε στους ∆ήµους και η αρµοδιότητα για τη
χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
2. Τις δ/ξεις της παραγρ. 12 του άρθρ. 7 του Ν. 2323/95 « Υπαίθριο εµπόριο και άλλες δ/ξεις»
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το αρθρ. 4 του Ν. 3377/05.
3. Το Π.∆ 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Την από 8-8-2011 αίτηση της Ροµποτή Γαρυφαλιάς του Άγγελου, µε την οποία ζητά να
συγκροτηθεί η Τριµελής Επιτροπή προκειµένου να της χορηγηθεί η απαιτούµενη για την έκδοση
άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, βεβαίωση.
5. Την από 8-8-2011 αίτηση του Ροµποτή Νικολάου του ∆αµιανού, µε την οποία ζητά να
συγκροτηθεί η Τριµελής Επιτροπή προκειµένου να του χορηγηθεί η απαιτούµενη για την έκδοση
άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, βεβαίωση.
6. Την ανάγκη χορήγησης βεβαιώσεων στους ανωτέρω παραγωγούς προκειµένου να τις
χρησιµοποιήσουν για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουµε τα εξής:
Α΄.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ σε
παραγωγούς:
Με τις δ/ξεις του εδ. 32, παρ. 6 αρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
της Αποκ/νης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµµα Καλλικράτης» µεταβιβάστηκε στους ∆ήµους, εκτός των
άλλων αρµοδιοτήτων σχετικά µε τις Λαϊκές Αγορές και η αρµοδιότητα συγκρότησης της Τριµελούς
Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς (προκειµένου να τις χρησιµοποιήσουν για να
τους χορηγηθεί άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς).
Σε κάθε ∆ήµο συγκροτείται µε Απόφαση του ∆ηµάρχου ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ σε παραγωγούς αποτελούµενη από:
α) τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο του οικείου ∆ήµου ή της Κοινότητας, αναπληρούµενο από ένα
µέλος του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, οριζόµενο από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό
Συµβούλιο, ο οποίος προεδρεύει.
β) τον γεωπόνο γεωργικών εφαρµογών ή γεωργικής ανάπτυξης που υπηρετεί στο πλησιέστερο
προς το ∆ήµο ή Κοινότητα γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης ή Υπηρεσία Γεωργικών Εφαρµογών
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, µε το νόµιµο αναπληρωτή του, ως µέλος, και ελλείψει
αυτού, τον υπηρετούντα στην αµέσως επόµενη πλησιέστερη αντίστοιχη υπηρεσία ή τον
Προϊστάµενο της ∆/νσης Κτηνιατρικής της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε το νόµιµο
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αναπληρωτή του.
γ) τον Πρόεδρο του οικείου Αγροτικού Συλλόγου. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων
Αγροτικών Συλλόγων, στην πράξη συγκρότησης της Επιτροπής περιλαµβάνονται οι Πρόεδροι
όλων των Συλλόγων, σε κάθε συνεδρίαση όµως, παρίσταται, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο παραγωγός που έχει υποβάλλει την αίτηση. Όταν ο αιτών είναι
παραγωγός µελιού, µετέχει ο Πρόεδρος του οικείου Μελισσοκοµικού Συλλόγου. Σε περίπτωση
ύπαρξης Συνεταιρισµού στην περιοχή, στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος του οικείου
Συνεταιρισµού.
Μετά την στελέχωση του σώµατος της Αγροφυλακής, αντί των άνω Προέδρων, η
Επιτροπή θα συγκροτείται από τον Αγροφύλακα της περιοχής του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας.
Προκειµένου να συγκροτήσουµε την Τριµελή Επιτροπή για να χορηγήσει βεβαιώσεις
στους αιτούµενους, εκτός των άλλων φορέων, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να ορίσει ένα µέλος
του το οποίο θα αναπληρώνει το ∆ήµαρχο στην Επιτροπή. Για καλλίτερη εξυπηρέτηση των
αναγκών της Επιτροπής και δεδοµένου ότι, τα παραγόµενα προϊόντα προέρχονται από τη
∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων είναι προσφορότερο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος να προέρχεται από
τη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων.
Β’. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 του άρθρου 3 του Π.∆ 51/2006 «Όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις χορήγησης, έκδοσης , ανανέωσης κ.λπ. των παραγωγικών αδειών.
Στην παράγραφο 2 του ανωτέρω Προεδρικού ∆ιατάγµατος ορίζεται ότι, οι ενδιαφερόµενοι
να αποκτήσουν παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκής αγοράς για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές της
Χώρας –πλην των Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης-, υποβάλλουν αιτήσεις
µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ( πλέον στον οικείο
∆ήµο) εφόσον κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στα διοικητικά του όρια.
Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή από τις Υπηρεσίες
µε αρµοδιότητα σε θέµατα λαϊκών αγορών έπειτα από εξουσιοδότηση του οικείου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Ένα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών είναι και η
κατοχή βεβαίωσης της Τριµελούς Επιτροπής, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ηµερών από την
ηµεροµηνία έκδοσής της.
Προκειµένου να καταστεί η διαδικασία τυχόν χορήγησης παραγωγικών αδειών αµεσότερη
και πιο ευέλικτη και δεδοµένης της δυνατότητας που παρέχεται από τις σχετικές διατάξεις
θεωρούµε σκόπιµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να παραχωρήσει την εν λόγω αρµοδιότητα στην
Αρµόδια για θέµατα λαϊκών αγορών Υπηρεσία του ∆ήµου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε :
Ι -

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει ως αναπληρωτή του ∆ηµάρχου στην Τριµελή

Επιτροπή Χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς έναν δηµοτικό Σύµβουλο που θα προέρχεται
από τη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων δεδοµένου ότι, τα παραγόµενα προϊόντα προέρχονται
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από τη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων και η συµµετοχή του θα καταστεί προσφορότερη για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της Επιτροπής (π.χ. κατά την αυτοψία).
ΙΙ- το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να παραχωρήσει την αρµοδιότητα χορήγησης παραγωγικών
αδειών πωλητών λαϊκών αγορών –εφόσον υπάρξουν αιτήµατα-στην Αρµόδια για θέµατα λαϊκών
αγορών Υπηρεσία του ∆ήµου, επειδή η διαδικασία τυχόν χορήγησης παραγωγικών αδειών θα
γίνει αµεσότερη για τους δηµότες και προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Στη συνέχεια ο κ.Ρόκκος πρότεινε τον Αντιδήµαρχο κ.Νικόλαο Βικέντιο ως αναπληρωτή
∆ηµάρχου στην Τριµελή Επιτροπή Χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
1) Ορίζει ως αναπληρωτή του ∆ηµάρχου στην Τριµελή Επιτροπή Χορήγησης βεβαιώσεων
σε παραγωγούς τον Αντιδήµαρχο κ.Νικόλαο Βικέντιο.
2) Παραχωρεί την αρµοδιότητα χορήγησης παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
–εφόσον υπάρξουν αιτήµατα-στην Αρµόδια για θέµατα λαϊκών αγορών Υπηρεσία του ∆ήµου,
επειδή η διαδικασία τυχόν χορήγησης παραγωγικών αδειών θα γίνει αµεσότερη για τις δηµότες και
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ.Κ.∆ρακονταειδής
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 305/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

