
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ&ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 164 του Ν. 3852/2010
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν.4555/2018)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2021

Σήμερα Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και από ώρα 10:30 π.μ έως
14:00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς η Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ: 77440/13-11-2020
(ΑΔΑ:Ψ8Τ6ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο ( υπ΄αριθμ.427) του Υπουργείου
Εσωτερικών περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των
Περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της
διασποράς του Covid 19 και μετά από την αριθμ. Πρωτ: οικ. 112243/26/31-
05-2021 πρόσκληση του προέδρου αυτής , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα
τα μέλη της , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για να αποφασίσει
επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης έχοντας υπόψη:
1) Την αριθμ.207/2019(πρακτικό 7/30-09-2019) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας« Περί σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»( ΑΔΑ: 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40) σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 96 του Ν. 4555/2018 , το οποίο αναφέρει: « Με απόφαση του
περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να συστήνονται μεχρι δυο(2) επιτροπές ,
στις οποίες το συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητες του για συγκεκριμένους
τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας.»
2) Την αριθμ. οικ.195424/2932/2-09-2019(ΦΕΚ τ.ΥΟ.Δ.Δ 773/23-09-2019)
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίζεται ο
Αντιπεριφερειάρχης κος Κωνσταντίνος Μπακομήτρος αρμόδιος στον τομέα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης., ο οποίος θα είναι πρόεδρος της
Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε.(άρθρο 164 του Ν.
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96 του Ν. 4555/2018 όπου
αναφέρεται ότι :«Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι ο αρμόδιος σχετικά με το
αντικείμενο της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην
πρώτη συνεδρίαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής.»
3) Την αριθμ.209/30-09-2019(ΑΔΑ: Ψ4Κ77ΛΗ-ΗΕ8)) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία
εκλέγονται νέα μέλη στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4) Την αριθμ. 224/30-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.(ΦΕΚ 3961/τ.Β ΄/29-10-2019)



5) Την αριθμ.264/2019(ΑΔΑ: ΩΥΩΑ7ΛΗ-Κ1Α) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης κανονισμού της
Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα μέλη της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
τοποθετήθηκαν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και ψήφισαν
ηλεκτρονικά θετικά ή αρνητικά μέχρι την ορισθείσα ώρα της
συνεδρίασης

ΘΕΜΑ : Καθορισμός ύψους του καταβαλλόμενου τέλους των λαϊκών
αγορών του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2021
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Οι συμμετέχοντες στην παραπάνω συνεδρίαση είναι:

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος ως Πρόεδρος
2. κ. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας Π.Σ, τακτικό μέλος
3. κ. Ιωάννης Περγαντάς Π.Σ,τακτικό μέλος
4. κ. Ανδρέας Τοουλιάς Π.Σ,τακτικό μέλος
5. κ. Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου Π.Σ,τακτικό μέλος
6. κ. Ανδρέας Δαύρης Π.Σ,τακτικό μέλος
7. κ. Σπυρίδων Λάμπου Π.Σ,τακτικό μέλος
8. κ. Κωνσταντίνος Μπασδέκης Π.Σ,τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση δε συμμετείχε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κος Εμμανουήλ
Γέμελος,ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε.
Χρέη γραμματέα άσκησε η κα Καλτσά Αικατερίνη, υπάλληλος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας , κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, που ορίστηκε
γραμματέας της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την αριθμ.
114771/3367/27-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη το αριθμ.4/2021 πρακτικό
Επιτροπής Λαϊκών Π.Ε.Β, το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ..17/2021
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας, την από
24/05/2021 εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας καθώς και την αριθμ.
224/30-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του
αναφορικά με την λήψη απόφασης για το ύψος του υποχρεωτικού ημερήσιου
ανταποδοτικού τέλους που θα καταβάλλεται στους Δήμους , κατόπιν
πρότασης των φορέων λειτουργίας(Δήμων) των οικείων Επιτροπών λαϊκών
Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί
των λαϊκών Αγορών(Άρθρο 36 αριθμ.1) στην Περιφερειακή Επιτροπή
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.(ΦΕΚ 3961/τ.Β ΄/29-10-2019) τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού αποφασίζει
κατά:

Πλειοψηφία



Τον καθορισμό ημερήσιου τέλους για το έτος 2021 για τις λαϊκές Αγορές
του Δήμου Τανάγρας ως εξής:

A) 1€/μ. στις λαΙκές αγορές Δηλεσίου, Σχηματαρίου και Οινοφύτων
B) 0.50€ στις υπόλοιπες λαϊκές του Δήμου
Κατά φήφισε ο κος Κωνσταντίνος Μπασδέκης, , ο οποίος κατέθεσε στην
Επιτροπή την κατωτέρω θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης:

Από θέση αρχής διαφωνούμε με την διαδικασία της δια περιφοράς
συνεδρίασης της Επιτροπής και ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά. Ως
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ με την
συγκεκριμένη πρόταση για τον καθορισμό του τέλους για τις συγκεκριμένες
λαϊκές αγορές. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν χαράτσια για τους
ανθρώπους του μόχθου και κατά συνέπεια να είναι ατελώς η συμμετοχή τους,
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 8

Περατωθέντων των θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα συμμετέχοντα μέλη ως

ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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