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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 41/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 254/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆.Σ. για την 
ίδρυση και λειτουργία Αγοράς 
Βιοκαλλιεργητών στο ∆ήµο». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 6 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 
26819/41/2-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής 
κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά 
και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος και 7) Πλάτανος Ελευθέριος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Ανανιάδης Νικόλαος και 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 44/2017 απόφαση-διατύπωση γνώµης του 
Συµβουλίου ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, που ελήφθη µετά το αριθ. 
πρωτ. 26182/26-10-2017 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου ∆ηµάρχου,  µαζί 
µε το Καταστατικό του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής και το 
λοιπό σχετικό υλικό και σας καλώ να εκφράσετε τις απόψεις σας επί του 
θέµατος, προκειµένου στη συνέχεια να εισηγηθούµε σχετικά προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

   Από το πρακτικό της αριθ. 12/2017 Συνεδρίασης 
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 
 
Αριθ. Απόφασης :44 /2017 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
«∆ιατύπωση σχετικής γνώµης για 
την ίδρυση και λειτουργία Αγοράς 
Βιοκαλλιεργητών στο ∆ήµο Νέας 
Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας». 

 
 
Σήµερα ∆ευτέρα  30-10-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσµιου 
Πολιτιστικού Ιδρύµατος Ελληνισµού της ∆ιασποράς Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.∆.) ,  Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η ∆ηµοτική Κοινότητα της Νέας 
Φιλαδέλφειας , προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά 
προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του 
Ν. 3852/2010 µετά την αριθ. Πρωτ. 26197/26-10-2017  έγγραφη πρόσκληση 
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της Προέδρου αυτής κας ∆ήµητρας Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε νοµότυπα 
σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 . 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική 
υπάλληλο Μολακίδου Αλίκη.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) 
µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Αθανασίου ∆ήµητρα  
Μπακόλας Ηρακλής 
Παρασκευά Σταυρούλα 
Κοντογιώργης Αναστάσιος 
Νικολάου Ηρώ 
Σκολαρίκος Χρήστος 
Χατζηµιχαήλ Εµµανουήλ 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
Κοσσύφης Αθανάσιος 
Μπερδέση Άννα 
Καραντά Χριστίνα 
Σκουληκίδης Χρήστος 
 
Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν, ωστόσο 
δικαιολόγησαν την απουσία τους. 
 
Η Πρόεδρος ,  κα Αθανάσιου ∆ήµητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας και εισηγούµενη το 3ο θέµα 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης  , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 
3852/2010 , είπε τα εξής :  
                                                                                                                                                                                             
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
Σύµφωνα µε,   
 

• Το αρ. 56  του Ν.4235/2014 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 46 του Ν. 

4384/2016. 

• Τον Κανονισµό Λειτουργιάς του Σ.Υ.Β.Α.Α. 

• Το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών – Αιτήσεις 

Λειτουργίας». 

• Την αριθ.21760/13-9-2017 αίτηση του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών 

Αγορών Αττικής , µε την οποία αιτείται: 

α) την συνεργασία τους µε το ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 

Χαλκηδόνας για την έναρξη λειτουργίας και οργάνωσης Αγοράς 

Βιοκαλλιεργητών στον Πεζόδροµο της οδού ∆εκελείας στην είσοδο του 
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«Κενταύρου» , όπου θα φιλοξενούνται 35 παραγωγοί και θα λαµβάνει 

χώρα κάθε Πέµπτη από τις 14.00-18.00  και  

β) της επικαιροποίησης της υπάρχουσας οµόφωνης απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος µε 

αύξοντα αριθµό 161/2013 µε αριθ. Πρωτ. 13901/14-10-2013 και θέµα 

«Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Αγοράς Βιοκαλλιεργητών στο ∆ήµο , 

βάσει των αριθ. 78/2013 και 24/2013 αντίστοιχων αποφάσεων – 

εισηγήσεων της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής». 

• Το αριθ. Πρωτ. 26182/26-10-2017 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου 
∆ηµάρχου του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας , µε το 
οποίο διαβιβάστηκε και  στο Γραφείο ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 
Φιλαδέλφειας ο πλήρης φάκελος αναφορικά στην ίδρυση και λειτουργία 
αγοράς Βιοκαλλιεργητών στο ∆ήµο µας. 
 

• Το γεγονός ότι η επικαιροποίηση της αριθ. 161/2013 απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου θα καταστήσει δυνατή την ίδρυση και λειτουργία 
µίας αγοράς βιοκαλλιεργητών που θα εξυπηρετεί τους 
δηµότες/κατοίκους και θα τους προτείνει φρέσκα ελληνικά 
πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα , δεδοµένου ότι στις εν λόγω 
αγορές συµµετέχουν αποκλειστικά αγρότες βιοκαλλιεργητές , οι οποίοι 
διαθέτουν τα πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα που οι ίδιοι παράγουν. 
 

• Το γεγονός ότι τα µέλη του Συλλόγου εφαρµόζουν το εθνικό πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών  - Απαιτήσεις Λειτουργίας» ,µε 
αποτέλεσµα να µην δηµιουργείται καµία όχληση , να διατίθενται 
προϊόντα σε λογικές τιµές και να µη δηµιουργούνται προβλήµατα µε 
την καθαριότητα των διαθέσιµων χώρων . 

 

• Τέλος το γεγονός ότι σηµαντική πτυχή της λειτουργίας του Συλλόγου 
είναι η εφαρµογή του χορηγικού προγράµµατος «Αγάπη µε το κιλό», 
πρόγραµµα το οποίο αφορά στην χορηγία βιολογικών προϊόντων σε 
δηµοτικούς βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθµούς ή ιδρύµατα για 
παιδιά ή ηλικιωµένους, ως ανταπόδοση για την στήριξη που έχουν από 
τους ∆ήµους και την Κοινωνία στις αγορές τους και το έργο τους. 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών του Συµβουλίου της ∆ηµ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν 
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 12/2017 πρακτικό του 
Συµβουλίου. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη 
του : 
α)  την εισήγηση της κας Προέδρου , 
β)  Το αρ. 56  του Ν.4235/2014 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 46 του Ν. 

4384/2016. 

γ) Τον Κανονισµό Λειτουργιάς του Σ.Υ.Β.Α.Α., 
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δ) Το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών – Αιτήσεις 

Λειτουργίας», 

ε) Την αριθ.21760/13-9-2017 αίτηση του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών 

Αττικής, 

στ) Το αριθ. Πρωτ. 26182/26-10-2017 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου 

∆ηµάρχου του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, 

ζ) Το γεγονός ότι η επικαιροποίηση της αριθ. 161/2013 απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου θα καταστήσει δυνατή την ίδρυση και λειτουργία µίας αγοράς 
βιοκαλλιεργητών που θα εξυπηρετεί τους δηµότες/κατοίκους και θα τους 
προτείνει φρέσκα ελληνικά πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα , δεδοµένου ότι 
στις εν λόγω αγορές συµµετέχουν αποκλειστικά αγρότες βιοκαλλιεργητές , οι 
οποίοι διαθέτουν τα πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα που οι ίδιοι 
παράγουν. 
η) Το γεγονός ότι τα µέλη του Συλλόγου εφαρµόζουν το εθνικό πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών  - Απαιτήσεις Λειτουργίας» ,µε 
αποτέλεσµα να µην δηµιουργείται καµία όχληση , να διατίθενται προϊόντα σε 
λογικές τιµές και να µη δηµιουργούνται προβλήµατα µε την καθαριότητα των 
διαθέσιµων χώρων . 
θ) Τέλος το γεγονός ότι σηµαντική πτυχή της λειτουργίας του Συλλόγου είναι η 
εφαρµογή του χορηγικού προγράµµατος «Αγάπη µε το κιλό», πρόγραµµα το 
οποίο αφορά στην χορηγία βιολογικών προϊόντων σε δηµοτικούς 
βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθµούς ή ιδρύµατα για παιδιά ή ηλικιωµένους, 
ως ανταπόδοση για την στήριξη που έχουν από τους ∆ήµους και την 
Κοινωνία στις αγορές τους και το έργο τους. 
ι) την ισχύουσα νοµοθεσία 
 
                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  
    
Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώµη : 
 

α) για την ίδρυση και λειτουργία Αγοράς Βιοκαλλιεργητών στο ∆ήµο 

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 

21760/13-9-2017 αίτηση του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών 

Αττικής,  η οποία θα λειτουργεί στον Πεζόδροµο της οδού ∆εκελείας 

στην είσοδο του «Κενταύρου» , όπου θα φιλοξενούνται 35 παραγωγοί 

και θα λαµβάνει χώρα κάθε Πέµπτη από τις 14.00-18.00  και  

β) για την επικαιροποίηση της υπάρχουσας οµόφωνης απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος µε 

αύξοντα αριθµό 161/2013 µε αριθ. Πρωτ. 13901/14-10-2013 . 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό 44/2017 
 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 41/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 
44/2017 απόφαση-διατύπωση γνώµης του Συµβουλίου ∆ηµ. Κοινότητας Νέας 
Φιλαδέλφειας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ια του Ν. 3852/10, αυτές 
του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/06 και : 
 

• Το αρ. 56  του Ν.4235/2014 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 46 του Ν. 

4384/2016. 

• Τον Κανονισµό Λειτουργιάς του Σ.Υ.Β.Α.Α., 

• Το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών – Αιτήσεις 

Λειτουργίας», 

• Την αριθ.21760/13-9-2017 αίτηση του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών 

Αγορών Αττικής, 

• Το αριθ. Πρωτ. 26182/26-10-2017 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου 

∆ηµάρχου του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, 

• Την αριθ. 161/2013 προηγούµενη σχετική απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

 
και µελέτησε όλα τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

(5 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 
 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη τοπικής κανονιστικής 
απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Αγοράς Βιοκαλλιεργητών στο ∆ήµο 
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 
21760/13-9-2017 αίτηση του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής,  η 
οποία θα λειτουργεί στον Πεζόδροµο της οδού ∆εκελείας, στην είσοδο του 
«Κενταύρου», όπου θα φιλοξενούνται 35 παραγωγοί και θα λαµβάνει χώρα 
κάθε Πέµπτη και ώρες 14.00-18.00  (σχετ. προς το θέµα και η αριθ. 161/2013 
απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου). 
 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Απ.Κόντος και 
Ελ.Πλάτανος, οι οποίοι απείχαν από την ψηφοφορία, 
επιφυλασσόµενοι να τοποθετηθούν επί του θέµατος στην σχετική 
Συνεδρίαση του ∆ηµ. Συµβουλίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  254/2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Τ.Υ. και Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
5. Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
6. Συµβούλιο ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
7. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
8. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
9. Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας 

10. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
11. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
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