ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός Απριλίου του έτους 2014
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ.
167/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 8-4-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
167/2014
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
11/8-4-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί του καθορισµού ηµερήσιου
δικαιώµατος πωλητών λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων έτους
2014.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
09:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9294/4-4-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 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 ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 5, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο επί του καθορισµού ηµερήσιου δικαιώµατος πωλητών λαϊκής αγοράς πώλησης
βιολογικών προϊόντων έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αριθµ. πρωτ. 8325/26-03-2014 αίτηση του Συνδέσµου Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας µε
την οποία αιτείται και για το έτος 2014 τη µη καταβολή ηµερησίου δικαιώµατος µε την
προϋπόθεση ότι οι πωλητές θα καθαρίζουν µόνοι τους το χώρο της Λαϊκής Αγοράς και επίσης
κάθε τρίµηνο θα προσφέρουν δωρεάν προϊόντα πρώτης ποιότητας σε ιδρύµατα που
λειτουργεί ο ∆ήµος (κοινωνικά παντοπωλεία, ορφανοτροφεία, ΚΑΠΗ κλπ).
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 ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας.
3.Την εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταµένης του Τµήµατος Υπαίθριου Εµπορίου κ.
Τζέλλου Ναταλία η οποία έχει ως εξής:
“Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν. 1023/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.
3377/2005, οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές,
υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου δικαιώµατος.
Με την αριθµ. 16/27-09-2012 απόφαση του ∆.Σ., η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ.
2727/211534/31-10-2012 απόφαση αυτής, της Αποκεντρωµένης διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας, Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, ∆/νση ∆ιοίκησης, ιδρύθηκε νέα λαϊκή αγορά
πώλησης βιολογικών προϊόντων στην πόλη της Καρδίτσας, η οποία θα διεξάγεται κάθε Πέµπτη,
και θα συµµετέχουν µόνο παραγωγοί προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας,
δικαιούχοι παραγωγικής άδειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Π.∆. 115/2008 και
τον κανονισµό 1804/99 της Ε.Ε..
Με την αριθµ.138/2013 απόφαση του ∆.Σ. αποφασίσθηκε οµόφωνα η µη καταβολή του
ηµερήσιου δικαιώµατος από τους παραγωγούς, για τη συµµετοχή τους στη Λ.Α. για το έτος
2013, µε την προϋπόθεση κάθε τρίµηνο να προσφέρουν δωρεάν προϊόντα πρώτης ποιότητας
σε ιδρύµατα που λειτουργεί ο ∆ήµος (κοινωνικά παντοπωλεία, ορφανοτροφεία, ΚΑΠΗ κλπ.)
Με την αριθµ. πρωτ. 8325/26-03-2014 αίτησή του ο Σύνδεσµος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας
αιτείται και για το έτος 2014 τη µη καταβολή ηµερησίου δικαιώµατος µε την προϋπόθεση ότι οι
πωλητές θα καθαρίζουν µόνοι τους το χώρο της Λαϊκής Αγοράς και επίσης κάθε τρίµηνο θα
προσφέρουν δωρεάν προϊόντα πρώτης ποιότητας σε ιδρύµατα που λειτουργεί ο ∆ήµος
(κοινωνικά παντοπωλεία, ορφανοτροφεία, ΚΑΠΗ κλπ).
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.”
4.Την πρόταση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής για µη επιβολή τέλους για το έτος
2014 στους πωλητές της νέας λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων και κάθε
τρίµηνο θα προσφέρουν δωρεάν προϊόντα πρώτης ποιότητας σε ιδρύµατα που λειτουργεί ο
∆ήµος (κοινωνικά παντοπωλεία, ορφανοτροφεία, ΚΑΠΗ κλπ.)
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
Αποφάσισε οµόφωνα
1.Την µη επιβολή τέλους για το έτος 2014 στους πωλητές της νέας λαϊκής αγοράς
πώλησης βιολογικών προϊόντων για το λόγο ότι θα καθαρίζουν µόνοι τους το χώρο της
Λαϊκής Αγοράς
2.Ο Σύνδεσµος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας κάθε τρίµηνο θα
προϊόντα πρώτης ποιότητας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου.

προσφέρει

δωρεάν

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
167/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

