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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10ης/ 12-9-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 11ο:

Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαίωσης σε
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

Στην Αγιά, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.,
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
12008/8-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
15. Μασούρας Γεώργιος
16. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Μπεϊνάς Αντώνιος
18. Ολύμπιος Αθανάσιος
19. Ριζούλης Στέφανος
20. Σιμούλης Θωμάς
21. Σκαρκάλης Χρήστος
22. Σμυρλής Βασίλειος
23. Σουλιώτης Θεόδωρος
24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
27. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος
(Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης
Σπανός. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 11ο:

Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαίωσης σε
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Βασίλειος Σμυρλής, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Οι Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών
αγορών κατά το άρθρο 11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118) συστήνονται με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη ανά Περιφερειακή Ενότητα και δήμο και αποτελούνται από:
α) το Δήμαρχο του Δήμου με αναπληρωτή έναν Δημοτικό Σύμβουλο της
πλειοψηφίας,
β) τους Πρόεδρους των οικείων 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
ενδιαφερόμενος παραγωγός. Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχει οικείος
αγροτικός σύλλογος, ορίζεται ως β' μέλος της επιτροπής ένας υπάλληλος του
δήμου Γ' βαθμού και άνω. Αντίστοιχα ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.
γ) το γεωπόνο, όταν εξετάζεται αίτημα παραγωγού για διάθεση προϊόντων φυτικής
προέλευσης ή τον κτηνίατρο, όταν εξετάζεται αίτημα παραγωγού για διάθεση προϊόντων
ζωικής προέλευσης, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.
Τα μέλη (β) και (γ') της επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν σε παραπάνω από μία
τριμελείς επιτροπές.
Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι διετής και καθήκοντα Προέδρου αυτής ασκεί
το πρώτο μέλος της. . Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής αρχίζει από 1/11/2014
σύμφωνα με το άρθρο 233 του Νόμου 4281/8-8-2014 ενώ μέχρι τις 31.10.2014 οι
Τριμελείς Επιτροπές που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του Ν.4264/ 15-5-2014
παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν.
Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται
στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118) για την
έκδοση ή ανανέωση παραγωγικών αδειών σε λαϊκές αγορές. Ειδικότερα, η Επιτροπή
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οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο για την ημέρα διενέργειας της
αυτοψίας, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή
της σχετικής αίτησης. Για τη διενέργεια της αυτοψίας η Επιτροπή μεταβαίνει σε πλήρη
απαρτία και συντάσσει σχετική έκθεση αυτοψίας, η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής και τον ενδιαφερόμενο, και εάν πρόκειται Συνεταιρισμό, από τον
παραγωγό και το νόμιμο εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού. Η Επιτροπή οφείλει να ελέγχει
και να επαληθεύει τις καλλιέργειες -εγκαταστάσεις σε σχέση με το περιεχόμενο των
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Ειδικά δε για τους Συνεταιρισμούς, η τριμελής
επιτροπή οφείλει να ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων των φακέλων όλων των
παραγωγών, τα προϊόντα των οποίων πρόκειται να διαθέσει σε λαϊκές αγορές.
Προκειμένου για προϊόντα γης, η Επιτροπή, με βάση και τα δικαιολογητικά του άρθρου
2 και τον επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), εκδίδει τη σχετική βεβαίωση με αναλυτική
αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, πριν από την έναρξη της συγκομιδής της
παραγωγής, προσδιορίζοντας παράλληλα την ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής.
Επιπλέον, στη σχετική βεβαίωση θα αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των
καλλιεργειών (αυτοψία), η θέση και η έκταση των κτημάτων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς
αυτών (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), καθώς και η προβλεπόμενη στρεμματική και συνολική
ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία.
Για τα λοιπά προϊόντα, η επιτροπή διενεργεί επίσης αυτοψία στο χώρο της
εγκατάστασης του παραγωγού και αναγράφει τις συνολικές παραγόμενες ποσότητες για
κάθε προϊόν. Ειδικότερα, προκειμένου για μεταποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, στη
βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής θα αναγράφονται οι ποσότητες των προς
μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων, καθώς και οι ποσότητες των μεταποιημένων
προϊόντων που θα παραχθούν.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118),
2) την απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04 – 08 - 2014) του Υπουργού Ανάπτυξης με
θέμα: «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς
πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.
4264/2014 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες
διατάξεις » (ΦΕΚ Α'118),
3) τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'):
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
4) Το υπ’ αριθμ.5042/27-8-2014 έγγραφο του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της
Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με το οποίο πρέπει να ορισθεί το πρώτο
αναπληρωματικό και το δεύτερο τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της τριμελούς
επιτροπής του άρθρου 11 του Ν.4264/2014,
εισηγούμαστε να ορισθούν μέλη της επιτροπής χορήγησης βεβαίωσης σε παραγωγούς
πωλητές λαϊκών αγορών, οι κάτωθι:
Α. Ως αναπληρωτή του Δημάρχου ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σμυρλής
Βασίλειος.
Β. Ως δεύτερο τακτικό μέλος η Κατσίκα Ελένη με αναπληρωτή τον Παπακώστα
Δημήτριο στην περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχει οικείος αγροτικός σύλλογος
για το χρονικό διάστημα δύο ετών από 1/11/2014 έως 31/10/2016».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4264/2014,
- την απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04 – 08 - 2014) του Υπουργού Ανάπτυξης,
- τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014,
- Το υπ’ αριθμ.5042/27-8-2014 έγγραφο του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της
Περιφέρειας Θεσσαλίας,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Ορίζει τα μέλη της επιτροπής χορήγησης βεβαίωσης σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών, οι κάτωθι:
Α. Ως αναπληρωτή του Δημάρχου τον δημοτικό Σύμβουλο κ. Σμυρλής Βασίλειος.
Β. Ως δεύτερο τακτικό μέλος την Κατσίκα Ελένη υπάλληλο κατηγορίας, κλάδου ΠΕ9
Γεωπόνων, με βαθμό Γ’, με αναπληρωτή τον Παπακώστα Δημήτριο υπάλληλο
κατηγορίας, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, με βαθμό Γ’, στην περίπτωση που στην περιοχή
δεν υπάρχει οικείος αγροτικός σύλλογος.
Γ. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται για το χρονικό διάστημα δύο ετών από 1/11/2014
έως 31/10/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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