ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από

το

πρακτικό

Συµβουλίου

3/06-04-2016

τακτικής

συνεδρίασης

του

της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου του ∆ήµου

Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 6/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία µόνιµης

λαϊκής αγοράς στο Κ.Σχολάρι.
Στο Κάτω Σχολάρι και στο Κοινοτικό κατάστηµα σήµερα, την 06-04-2016
ηµέρα

Τετάρτη

και ώρα

18.00

µ.µ. συνήλθε

, το

Τοπικής κοινότητας Κ.Σχολαρίου , ύστερα από την

Συµβούλιο της

10914/30-03-2016

πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζήση Νικολάου που δηµοσιεύτηκε στο
Κοινοτικό Κατάστηµα και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε µέλος του Τ.Σ.
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για συζήτηση και λήψη αποφάσεως
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία επειδή σε σύνολο 3 µελών, βρέθηκαν παρόντα 3 µέλη ως
εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα. Φιργαδά
του ∆ήµου Θέρµης

Μαριάνθη, υπάλληλος

για την τήρηση των πρακτικών του Συµβουλίου

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.299/11-02-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου
Θέρµης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:

Έπειτα από αιτήµατα παραγωγών και κατοίκων του ∆ήµου µας για την ίδρυση
λαϊκής αγοράς ώστε οι παραγωγοί να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τα
προϊόντα τους και οι κάτοικοι να προµηθεύονται τα εγχώρια προϊόντα σε
χαµηλότερες τιµές.

Προτείνουµε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ίδρυση µόνιµης λαϊκής
αγοράς στη Τοπική Κοινότητα Κ.Σχολαρίου, µία φορά την εβδοµάδα, ηµέρα
Τετάρτη.
Ο προτεινόµενος χώρος για την λειτουργία λαϊκής αγοράς είναι επί της οδού
ΟΧΙ µε οδό Αποστολίδη στην πλατεία Οµονοίας.

To συµβούλιο µετά το πέρας της ενηµέρωσης του προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει την ίδρυση και λειτουργία µόνιµης λαϊκής αγοράς στη Τοπική
Κοινότητα Κ.Σχολαρίου , µία φορά την εβδοµάδα, ηµέρα Τετάρτη µε 20 θέσεις
για τους παραγωγούς.
Ο προτεινόµενος χώρος για την λειτουργία λαϊκής αγοράς είναι επί της οδού
ΌΧΙ µε την οδό Αποστολίδη ,στη πλατεία Οµονοίας.
Παραπέµπει το θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως
παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

