
      Αρ. Απόφασης :  196 /2010 
      Αρ. Πρωτοκόλλου :  10489 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  30 /08/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “ Ίδρυση και Λειτουργία Υπαίθριας Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων ”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 30/08/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, ύστερα από 
την αριθμ.  πρωτ. 10082/26 – 08 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ 
Βατίδη, που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
10082/26 – 08 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
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          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                       ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
9.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
10.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
11.  ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ      
12.  ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
13.  ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
14.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
15.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
16.  ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ  1ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 
πρ.  9453/ 29 - 07 - 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα με τον 
παραπάνω τίτλο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για 
ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 

Σας διαβιβάζουμε τις υπ’ αρ. πρ. 18631/18-12-09  και 1810/23-2-10 σχετικές επιστολές του 
Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής, με τις οποίες ζητούν την άδεια για την ίδρυση και 
λειτουργία της υπαίθριας αγοράς βιολογικών προϊόντων στην πόλη μας.                   

Παρακαλούμε, να εισηγηθείτε την συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία υπαίθριας 
αγοράς βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2323/95 αρ.17 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3190/2003 και 3557/2007. 

Είναι απαραίτητο να σημειώσουμε το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από αρκετούς κατοίκους 
της πόλης μας, οι οποίοι ζητούν την λειτουργία αγοράς βιολογικών προϊόντων, όπου θα μπορούν 
να προμηθεύονται ασφαλή πιστοποιημένα προϊόντα όπως γίνεται ήδη σε είκοσι τρεις (23) 
Δήμους του Νομού Αττικής.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής 
απόφασης για τα κάτωθι :  

Α) Ίδρυση και λειτουργία υπαίθριας αγοράς βιολογικών προϊόντων. 

Ως χώρος λειτουργίας προτείνεται ο πεζόδρομος τους Άλσους, από Δεκελείας 152 & Ατταλείας 
και άνω, αφήνοντας ελεύθερη την είσοδο του ΠΙΠΙΕΔ. 

Ημέρα λειτουργίας κάθε Πέμπτη και Ωράριο Λειτουργίας  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  14:30 - 17:30 
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ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ       16:30 - 19:30 

Β) Έγκριση και έκδοση άδειας σε είκοσι πέντε (25) βιοκαλλιεργητές με την προοπτική της 
αύξησης των θέσεων ανάλογα με την απόδοση της λειτουργίας της βιολογικής αγοράς έως 50 
πωλητών αγορών, στους οποίους θα χορηγηθούν ατελώς από το Δήμο μας, οι σχετικές άδειες, 
εφόσον πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την πώληση των προϊόντων τους.  

Γ) Στην αγορά θα διακινούνται πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα βάσει του κανονισμού 
2092/91 και 1804199 του Συμβουλίου Ε.Ε, τα οποία θα πληρούν τις διατάξεις των Υπουργικών 
αποφάσεων Υπουργείου Γεωργίας της 1/1/2004 και 6/4/2004 
Δ) Οι βιοκαλλιεργητές που θα συμμετέχουν στην υπαίθρια αγορά, θα είναι υπεύθυνοι για την 
καθαριότητα του χώρου και για την μεταφορά και απομάκρυνση των απορριμμάτων και γενικά 
θα εφαρμόζουν το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1428/2006 "Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών" που 
ορίζει τη συμπεριφορά και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων προς τους καταναλωτές, και τις 
αρμόδιες αρχές. 

Όσοι δεν τηρούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα ανακαλείται η άδειά τους άμεσα. 

Ε) Ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής έχουν ομόφωνα συμφωνήσει την υλοποίηση 
του προγράμματος "ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ". Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην χορηγία βιολογικών 
προϊόντων σε Δημοτικούς βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς ή ιδρύματα για παιδιά ή 
ηλικιωμένους.  

Προβαίνουν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος ως ανταπόδοση για την στήριξη που 
έχουν από τους Δήμους και την Κοινωνία στις αγορές τους και στο έργο τους. 

Το Πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί και στο Δήμο μας.    
 
Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, Έγγραφο με αρ.πρωτ. 18631/18-12-09  και 
Έγγραφο με αρ.πρωτ. 1810/23-2-10, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 
Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους : 

Α. τη δημιουργία υπαίθριας αγοράς βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2323/95 
αρ.17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3190/2003 και 3557/2007. 

Ως χώρος λειτουργίας ορίζεται ο πεζόδρομος του Άλσους, από Δεκελείας 152 & Ατταλείας και άνω, 
αφήνοντας ελεύθερη την είσοδο του ΠΙΠΙΕΔ. 

Ημέρα λειτουργίας κάθε Πέμπτη και Ωράριο Λειτουργίας  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  14:30 - 17:30 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ       16:30 - 19:30 

Β. την έκδοση άδειας σε είκοσι πέντε (25) βιοκαλλιεργητές με την προοπτική της αύξησης των θέσεων 
ανάλογα με την απόδοση της λειτουργίας της βιολογικής αγοράς έως 50 πωλητών αγορών, στους 
οποίους θα χορηγηθούν ατελώς από το Δήμο μας, οι σχετικές άδειες, εφόσον πληρούν όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την πώληση των προϊόντων τους.  
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Γ.  Στην αγορά θα διακινούνται πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα βάσει του κανονισμού 2092/91 και 
1804199 του Συμβουλίου Ε.Ε, τα οποία θα πληρούν τις διατάξεις των Υπουργικών αποφάσεων 
Υπουργείου Γεωργίας της 1/1/2004 και 6/4/2004 
Δ. Οι βιοκαλλιεργητές που θα συμμετέχουν στην υπαίθρια αγορά, θα είναι υπεύθυνοι για την 
καθαριότητα του χώρου και για την μεταφορά και απομάκρυνση των απορριμμάτων και γενικά θα 
εφαρμόζουν το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1428/2006 "Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών" που ορίζει τη 
συμπεριφορά και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων προς τους καταναλωτές, και τις αρμόδιες αρχές. 

Όσοι δεν τηρούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα ανακαλείται η άδειά τους άμεσα. 

Ε. Ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής έχουν ομόφωνα συμφωνήσει την υλοποίηση του 
προγράμματος "ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ". Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην χορηγία βιολογικών προϊόντων 
σε Δημοτικούς βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς ή ιδρύματα για παιδιά ή ηλικιωμένους.  

Προβαίνουν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος ως ανταπόδοση για την στήριξη που έχουν από 
τους Δήμους και την Κοινωνία στις αγορές τους και στο έργο τους. 

Το Πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί και στο Δήμο μας.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  196/2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
 
 

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κοσμά Στ.  
Κωνσταντάτος Δ. 
Μόσχος Α. 

Φουλεδάκης Ε. 
Χωρινός Ζ. 
Γεωργαμλής Λ. 
Μπόβος Χ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Τομπούλογλου Ι. 
Γατσούλης Στ.  

                                                                                 
 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
 

                                                                                  
 
 
 


	ΘΕΜΑ: “ Ίδρυση και Λειτουργία Υπαίθριας Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων ”.
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