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Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2015
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
129/2015 Απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 21-4-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
129/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
13/21-4-2015

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό καταβολής ημερήσιου
δικαιώματος πωλητών της λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων για το

έτος 2015

Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  7274/17-4-2015

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα

με  τους  ορισμούς  των  άρθρων  73,  74  και  75  του  Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   1) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος 2) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
           

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.



  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο  για  τον καθορισμό καταβολής ημερήσιου δικαιώματος πωλητών της λαϊκής
αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων για το έτος 2015 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της αντιδημάρχου Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία ανέφερε:
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1023/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.
4264/2014,  οι  παραγωγοί  που  κατέχουν  άδεια  προσέλευσης  στις  λαϊκές  αγορές,
υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος.
Με την αριθμ. 16/27-09-2012 απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
2727/211534/31-10-2012 απόφαση αυτής, της Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας Στε-
ρεάς Ελλάδας, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, ιδρύθηκε νέα λαϊκή
αγορά πώλησης βιολογικών προϊόντων στην πόλη της Καρδίτσας, η οποία διεξάγεται κάθε
Πέμπτη, και συμμετέχουν μόνο παραγωγοί προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφί-
ας,  δικαιούχοι  παραγωγικής  άδειας,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  2  του  Π.Δ.
115/2008 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4264/2014 και τον κανονισμό 1804/99 της Ε.Ε..
Με τις αριθμ. 138/2013 και 200/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. αποφασίσθηκε ομόφωνα η μη κα-
ταβολή του ημερησίου δικαιώματος από τους παραγωγούς, για τη συμμετοχή τους στη Λ.Α.
για τα έτη 2013 και 2014 αντίστοιχα, με την προϋπόθεση κάθε τρίμηνο να προσφέρουν δω-
ρεάν προϊόντα πρώτης ποιότητας σε ιδρύματα που λειτουργεί ο Δήμος (κοινωνικά παντοπω-
λεία, ορφανοτροφεία, ΚΑΠΗ κλπ.).
Με  την  αριθμ.  πρωτ.  6859/09-04-2015  αίτησή  του  ο  Σύνδεσμος  Βιοκαλλιεργητών
Θεσσαλίας αιτείται και για το έτος 2015 τη μη καταβολή ημερησίου δικαιώματος με την
προϋπόθεση ότι οι πωλητές θα καθαρίζουν μόνοι τους το χώρο της Λ.Α. και επίσης κάθε
τρίμηνο θα προσφέρουν δωρεάν προϊόντα πρώτης ποιότητας σε ιδρύματα που λειτουργεί ο
Δήμος (κοινωνικά παντοπωλεία, ΚΑΠΗ κλπ.).
Προτείνεται η μη καταβολή ημερήσιου δικαιώματος για το έτος 2015

2.  Την  υπ'  αριθ.  πρωτ.  6859/9-4-2015 αίτηση  εκπροσώπου  του  Συνδέσμου
Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
                                             

Αποφάσισε ομόφωνα

        Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη  μη  καταβολή ημερησίου δικαιώματος  για το
έτος 2015 από τους πωλητές της  λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων  με την
προϋπόθεση  ότι θα καθαρίζουν μόνοι τους το χώρο της Λαϊκής Αγοράς και ο Σύνδεσμος
Βιοκαλλιεργητών  Θεσσαλίας θα προσφέρει δωρεάν  προϊόντα πρώτης ποιότητας στο Κοινω-
νικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
129/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


