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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 15ης /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο .-

Συγκρότηση
επιτροπής
Καταναλωτικών Διαφορών.

φιλικού

Διακανονισμού

Αριθμός Απόφασης 211/2011
Στην Αγιά σήμερα την 30η του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2011 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα
από την με αριθμ.πρωτ.15507/30-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε: στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Πατσάς Κυριάκος
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Συρακούλης Γεώργιος

2. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
14. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
18. Στάθης Νικόλαος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
3.
5.
7.

Αργύρης Νικόλαος
2. Βατζιάς Αντίγονος
Βόγιας Δημήτριος
4. Μαρούδας Ρίζος
Μαυρογιάννης Αντώνιος
6. Τσαγκάλης Αντώνιος
Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης
Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και Χαλάτσης Αντώνιος
(Ποταμιάς).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας
Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 2ο .-

Συγκρότηση
επιτροπής
Καταναλωτικών Διαφορών.

φιλικού

Διακανονισμού

Αριθμός Απόφασης 211/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σπανός Ιωάννης και έθεσε
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
«Με το υπ’ αριθ. 1882/28-2-2011 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος
του Καταναλωτή» ζητείται από το Δήμο μας η σύσταση της Επιτροπής Φιλικού
Διακανονισμού.
Στο άρθρο 11 του Ν.2251/94 (ΦΕΚ 191/94 τεύχος Α’) ορίζονται τα σχετικά με
τον Φιλικό Διακανονισμό των καταναλωτικών διαφορών, και στην παρ.1 συγκεκριμένα
προβλέπεται η σύσταση τριμελούς επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη
επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις
καταναλωτών.
Με το άρθρο 94, παρ. 2 στοιχείο 22 του Ν.3852/2010 η αρμοδιότητα σύστασης
επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε
προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των
πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών,
μεταβιβάζεται πλέον στους Δήμους.
Κατά την παρ.1α του άρθρου 95 του Ν.3852/2010, η πρόσθετη αυτή αρμοδιότητα
ασκείται από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011.
Η επιτροπή φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών είναι τριμελείς
και αποτελείται από:
α) Έναν δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται, με τον
αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ως πρόεδρο.
β) Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, που
προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου.
Σε νομούς, όπου υπάρχουν βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, προτείνεται
από το διοικητικό τους συμβούλιο ένας εκπρόσωπός τους με τον αναπληρωτή του. Στη
σύνθεση της επιτροπής μετέχει, κάθε φορά, ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στο οποίο
υπάγεται ο προμηθευτής. Εφόσον είναι εφικτό, κάθε επιμελητήριο ορίζει ανά έναν
εκπρόσωπο κάθε κλάδου της αγοράς, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη
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σύνθεση της επιτροπής όταν κρίνεται διαφορά που ανάγεται στη δραστηριότητα μέλους
του αντίστοιχου κλάδου της αγοράς και
γ) Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών, που προτείνεται, με τον
αναπληρωτή του, από τα διοικητικά συμβούλιά τους. Εάν δεν υφίστανται οι ενώσεις
αυτές, στην επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος ένωσης καταναλωτών δευτέρου βαθμού,
διαφορετικά εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου, που προτείνεται, με τον
αναπληρωτή του, από τη διοίκηση αυτού.
Επειδή η σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής δεν ορίζεται στα θέματα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου,
σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’),
αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η θητεία των μελών της επιτροπής φιλικού διακανονισμού είναι διετής και μπορεί
να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω προχωρήσαμε στην αποστολή αιτήματος, με το
υπαριθμ.13128/18-8-2011 έγγραφο του Δημάρχου, προς το Δικηγορικό Σύλλογο
Λάρισας, το Επιμελητήριο Λάρισας και την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του
Καταναλωτή».
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας με το υπαριθμ.425/9-9-2011 έγγραφό του
απάντησε στο αίτημά μας και όρισε εκπρόσωπο μαζί με τον αναπληρωτή του για
συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή.
Το Επιμελητήριο Λάρισας με το υπαριθμ.1663/5-9-2011 έγγραφό του απάντησε στο
αίτημά μας και όρισε εκπρόσωπο μαζί με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην
ανωτέρω επιτροπή.
Η Τοπική Ένωση Καταναλωτών (Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας),
απαντώντας στο υπαριθμ.13128/18-8-2011 έγγραφο του Δημάρχου, όρισε εκπρόσωπο
μαζί με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά».
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνση Δ/Ο Υπηρεσιών κου Σπανού Ιωάννη,
2. το υπαριθμ.1882/28-2-2011 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του
Καταναλωτή»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2251/94 (ΦΕΚ 191/94 τεύχος Α’),
4. τις διατάξεις της παρ. 2 στοιχείο 22 άρθρο 94 και της παρ.1α του άρθρου 95 του
Ν.3852/2010,
5. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
6. και τα έγγραφα των: α) Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, β) Επιμελητηρίου
Λάρισας και γ) Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας

Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών στο Δήμο
Αγιάς για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε
καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, αποτελούμενη από τους παρακάτω:
1. Το δικηγόρο Λάρισας κ. Δημήτριο Γεωργωβίτσα, Πρόεδρο της Επιτροπής, με
αναπληρωτή του το δικηγόρο Λάρισας κ. Γρηγόριο Καλαγιά.
2. Τον Νικόλαο Μπίτση εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Λάρισας, τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Λάμπρου επίσης εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου
Λάρισας.
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3. Τον Βασίλειο Κόκκαλη εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Λάρισας,
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, την Αναστασίας Νάρη επίσης εκπρόσωπο του
Ινστιτούτου Καταναλωτών Λάρισας.
4. Η θητεία της επιτροπής λήγει στις 31/12/2012.
5. Γραμματέας της ορίζεται ο Δημοτικός Υπάλληλος Γκασδράνης Θεόδωρος.
6. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, να κοινοποιηθεί στο
Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, στο Επιμελητήριο Λάρισας και στην Τοπική
Ένωση Καταναλωτών (Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 211/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

