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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 138/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
9/28-3-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 8508/08-04-2013

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Καταβολή ή µη ηµερησίου δικαιώµατος από τους πωλητές λαϊκής αγοράς
βιολογικών προϊόντων
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

16) Σούφλα Ουρανία

1) Ζορµπάς Ιωάννης

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Τσιούκης Λάµπρος

2) Νασιάκου Αλεξάνδρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

19) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Ντελής Ιωάννης

5) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

22) Τέγος Χρήστος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

23) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

24) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

25) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μουζιούρας Νικόλαος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

27) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρµπας Θωµάς

14) Παπαγεωργίου Σταύρος
15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε καταβολή ή µη ηµερησίου
δικαιώµατος από τους πωλητές λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Το αριθµ. πρωτ. 26549/12-11-2012 έγγραφο του Συνδέσµου Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας
το οποίο έχει ως εξής:
«Ο Σύνδεσµος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας σε όλες τις βιολογικές αγορές που λειτουργεί
έως τώρα στη Θεσσαλία δηλαδή δύο στη Λάρισα και µία στο Βόλο, για το λόγο ότι οι
βιοκαλλιεργητές σέβονται το χώρο που τους παραχωρούν οι αντίστοιχες ∆ηµοτικές Αρχές,
και δεν χρειάζεται από αυτές έξοδα για καθαρισµό του χώρου δεν έχουν επιβάλει κάποιο
χρηµατικό αντίτιµο για την παραχώρηση των δηµοτικών τους χώρων.
Ο Σύνδεσµος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας στα πλαίσια του προγράµµατός του για δωρεά
βιολογικών προϊόντων σε φορείς ιδρύµατα κλπ. κάθε τρίµηνο και ιδιαίτερα τώρα µε την
υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση, προσέφερε και προσφέρει είτε στην Λάρισα είτε στο Βόλο
και σε ιδρύµατα που λειτουργούν οι ∆ήµοι δηλαδή κοινωνικά παντοπωλεία, ΚΑΠΗ,
ορφανοτροφεία κλπ. Το ίδιο θα γίνει και στην περίπτωση του ∆ήµου Καρδίτσας από τη
στιγµή που θα αρχίσει να λειτουργεί η βιολογική αγορά, σε συνεργασία µε την δηµοτική
αρχή. Τα προϊόντα που προσφέρονται είναι όλα πρώτης ποιότητας.
Παρακαλούµε και στο ∆ήµο Καρδίτσας να ισχύσουν αν είναι δυνατόν ότι ισχύει και στους
υπόλοιπους ∆ήµους που λειτουργούν βιολογικές Αγορές»
2.Την αριθ. 409/2012 οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε έκδοση
κανονιστικής απόφασης για την ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς για πώληση βιολογικών
προϊόντων
(εγκριτική
2727/211534/31-10-2012
Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
3.Την αριθ. 531/20132 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία οµόφωνα
αποφασίσθηκε η µη επιβολή τέλους για το έτος 2013 στους πωλητές της νέας λαϊκής αγοράς
πώλησης βιολογικών προϊόντων για το λόγο ότι θα καθαρίζουν µόνοι τους το χώρο της λαϊκής
αγοράς και ο Σύνδεσµος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας κάθε τρίµηνο θα προσφέρει δωρεάν
προϊόντα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

όπως

αυτές

Αποφάσισε οµόφωνα
Την µη καταβολή ηµερησίου δικαιώµατος για το έτος 2013 στους πωλητές της νέας
λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων, για το λόγο ότι θα καθαρίζουν µόνοι τους
το χώρο της Λαϊκής Αγοράς και ο Σύνδεσµος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας κάθε τρίµηνο θα
προσφέρει δωρεάν προϊόντα πρώτης ποιότητας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε ο
Σύµβουλος κ. Τσαντήλας Βασίλειος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

∆ηµοτικός

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 138/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

