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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  261/2016      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

27. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 4235/2014 ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 233 ΤΟΥ Ν. 4281/2014  

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.835/26.9.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  
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9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν µε την 

ακόλουθη σειρά τα  θέµατα 21ο και 28ο  της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 

19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη 

και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 27ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 31.8.2016 εισήγηση της ∆/νσης 
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Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 4264/14 όπως ισχύει «1… 2.  Με απόφαση 

του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτούνται στις περιφέρειες ή στις περιφερειακές ενότητες της 

χώρας οι αντίστοιχες Τριµελείς Επιτροπές. 3. Έργο της Τριµελούς Επιτροπής είναι η έκδοση σε 

κάθε ενδιαφερόµενο της σχετικής βεβαίωσης, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης 

της ύπαρξης των καλλιεργειών, η θέση και η έκταση των κτηµάτων, η προβλεπόµενη 

στρεµµατική και συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία, καθώς και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς αυτών, ιδιόκτητο ή µισθωµένο.4…..5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 

1.11.2014. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται το αργότερο µέχρι τις 31.10.2014. Οι 

οικείοι Περιφερειάρχες οφείλουν να εκδώσουν τις αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών της 

παραγράφου 2 εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. 

Μέχρι τις 31.10.2014 οι Τριµελείς Επιτροπές που υφίστανται κατά τη δηµοσίευση του 

παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν.»  

               Ακόµη στο άρθρο 1 της ως άνω Υ. Απόφασης ορίζεται ότι «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 ∆ήµαρχο του ∆ήµου µε αναπληρωτή έναν ∆ηµοτικό 

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 ∆ιεύθυνση 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». 

Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε η αρ. 239/2014 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Έδεσσας, 

βάσει της οποίας ορίστηκαν : ο κ. Πέτκος, ως αναπληρωµατικό του κ. ∆ηµάρχου µέλος για τη 

θέση του Προέδρου της επιτροπής και ο κ. Βιληγέννης, µε αναπληρωτή του τον κ. Μεταξά 

∆ηµήτριο, υπάλληλοι του ∆ήµου Έδεσσας µε βαθµό Γ (κατά το τότε ισχύον βαθµολόγιο), ως 

µέλη. Επειδή η θητεία των µελών της επιτροπής λήγει στις 8-12-2016, καλείται το ∆.Σ. να ορίσει: 
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 Α) δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας ως αναπληρωτή του κ. ∆ηµάρχου ως πρόεδρου της 

επιτροπής. 

Β) ένα υπάλληλο του ∆ήµου Έδεσσας, µε τον αναπληρωτή του, µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄ (και 

αναγωγή στο ισχύον βαθµολόγιο)ως µέλος, για τις περιπτώσεις εκείνες,  όπου δεν υπάρχει 

αγροτικός σύλλογος». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Ορίζει τον Αντιδήµαρχο κ. Μιχαήλ Σαµλίδη ως αναπληρωτή του ∆ηµάρχου στην 

Τριµελή Επιτροπή του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 και τον υπάλληλο του ∆ήµου  ΠΕ 

∆ιοικητικού κ. Ευστράτιο Βιλιγέννη  µε αναπληρωτή του τον υπάλληλο του ∆ήµου ΠΕ 

Γεωπόνων κ. ∆ηµήτριο Μεταξά, για τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει αγροτικός 

σύλλογος. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  261/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  12.10.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο Τµήµατος αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 

κ. Ε. Βιληγέννη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Οριζόµενους υπαλλήλους 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Μ. Σαµλίδη 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 


