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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.289119.2.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης Χρήστος, 10.
Ζαννιά Ευφημία, 11. Αντζινάς Ιωάννης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14.
Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 19. Νικηφόρος Ιωάννης, 20. Γρηγορέας Ιωάννης, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος,
23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Αγαδάκος Γεώργιος, 27.
Τσατσούλη Αναστασία, 28. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 29. Ευσταθίου Αναστάσιος, 30. Κουρής Μιχαήλ, 31.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Πούλος Ιωάννης, 33. Πίκουλα Αργυρώ, 34. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1.
Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Βιδάλης Παναγιώτης, 4. Γεωργίου
Δημήτριος, 5. Καλαντίδης Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης κα ο κ. Κοντονίκας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 37/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Αγαδάκος, Δουβή, Πούλος, Δ.Πανταζόπουλος, Πίκουλα,
Ευσταθίου)
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, κ. Μανταδάκης, που εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.3082/2018 έγγραφό
του το οποίο έχει ως εξής:
Με το νόμο 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 Α΄/2017) καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για την
άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Στο υποκεφάλαιο Δ.2 στο άρθρο 37 θεσμοθετείται η δυνατότητα διοργάνωσης αγορών των
καταναλωτών από ενώσεις, συνεταιρισμούς και συλλογικούς φορείς πολιτών-καταναλωτών με νομική
υπόσταση, οι οποίες μπορεί να διοργανώνονται στο δήμο που έχουν την Έδρα τους το πολύ μια φορά το μήνα
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με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει τη διενέργεια της αγοράς και τον κανονισμό
λειτουργίας της.
Σκοπός των αγορών των καταναλωτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων
δράσεων μεταξύ των πολιτών μέσω της εναργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επ0ίσης και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών
παραγωγών και μεταποιητών μέσω της πρόσβασης τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων.
Ο ενδιαφερόμενος συλλογικός φορέας καταναλωτών-πολιτών υποβάλλει πρόταση στο Δήμο στον οποίο
βρίσκεται η Έδρα του, στην οποία περιλαμβάνει το καταστατικό του, τα στοιχεία επικοινωνίας των νομίμων
εκπροσώπων, τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς και τις δράσεις που σκοπεύει να αναλάβει στο πλαίσιο
εξυπηρέτησης των καταστατικών του σκοπών. Ο κανονισμός λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο
τις κατηγορίες των πωλουμένων προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογήςαπόρριψης αυτών, ωράριο, καθαριότητα, αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τρόπο
εξέτασης αυτών, πωλούμενα προϊόντα, χώρο λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε περίπτωση
παράβασης του κανονισμού λειτουργίας.
2. Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΗΛΙΟΎΠΟΛΗΣ» που
αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 27/2018 διαταγή αναγνώρισης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε
στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου μες αριθ. μητρώου 31959, υπέβαλε την 25-1-2018 αίτηση-πρόταση
με την οποία ζητά να εγκριθεί η διενέργεια υπαίθριας αγοράς καταναλωτών και η διάθεση χώρου σύμφωνα με
τα πιο πάνω οριζόμενα στο νόμο.
Όπως αναφέρει στην αίτηση του το Σωματείο, σκοπός της αγοράς είναι η συλλογή και παροχή τροφίμων
για τους αδύναμους συμπολίτες μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
Στην αίτηση που υπογράφει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου αναφέρονται τα
στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, και συνυποβάλλονται τα κατά νόμο απαιτούμενα, όπως το καταστατικό
και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς.
3. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της διενέργειας
της προτεινόμενης υπαίθριας αγοράς καταναλωτών.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και κάλεσε το Σώμα να
αποφασίσει σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το Ν. 4497/13-11-2017
(ΦΕΚ 171 Α΄/2017)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Σεφτελή και δηλώντας λευκό ο κ. Κουρής)
I.

Εγκρίνει την διενέργεια υπαίθριας αγοράς καταναλωτών από το Σωματείο με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝΗΛΙΟΎΠΟΛΗΣ» σύμφωνα με το σκεπτικό της
απόφασης

II.

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών, ο οποίος έχει ως εξής:
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1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Τυριά



Φρούτα



Λαχανικά



Ελιές



Αλλαντικά



Κρεατοσκευάσματα



Όσπρια



Ρύζι



Αποξηραμένα φρούτα



Ξηροί καρποί



Λάδι



Ξύδι



Κρασί



Άμυλο



Μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού



Χαλβάς



Κουλούρια



Γλυκά



Προϊόντα ζαχαροπλαστικής



Προϊόντα Αρτοποιίας



Προϊόντα ζύμης



Πίτσες



Παξιμάδια



Ζωοτροφές (για ζώα συντροφιάς)



Αποξηραμένα βότανα



Καρυκεύματα



Τουρσιά



Μέλι



Αυγά



Αλόη



Είδη καθαρισμού

2. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
Ορίζεται μέγιστος αριθμός παραγωγών ο αριθμός σαράντα (40).
Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές έχουν οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 3 του άρθρου 37 του Ν.
4497/2017
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
Η επιλογή γίνεται αποκλειστικά από το ΔΣ του Συλλόγου σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό που
θα προσφέρει τις γνώσεις του εθελοντικά.
Λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα σε συνάρτηση με την τιμή των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και η
συμπεριφορά κατά την διάρκεια της λειτουργίας της αγοράς.
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι συμμορφωμένοι με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για κάθε προσφερόμενο είδος θα υπάρχει ένας μόνο παραγωγός.
Ένας τουλάχιστον πωλητής – παραγωγός θα ανήκει στην κατηγορία των πολύτεκνων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός πωλητή με τον κανονισμό, θα γίνεται σύσταση και εάν επαναληφθεί το
«παράπτωμα» θα αποβάλλεται από τη δράση.
4. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το ωράριο λειτουργίας της αγοράς ορίζεται από 08.00 μέχρι 15.00
Η διοργάνωση της αγοράς διενεργείται μία φορά ανά μήνα
5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά τη διάρκεια της διενεργούμενης αγοράς οι πωλητές οφείλουν να είναι σχολαστικοί και να τηρούν τους
κανόνες υγιεινής και καθαριότητας
Μετά το πέρας της διενεργούμενης αγοράς οι πωλητές οφείλουν να αφήνουν το χώρο τους καθαρό
6. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Η αίτηση ενδιαφερόμενου πωλητή υποβάλλεται στο Σύλλογο ένα τουλάχιστον μήνα πριν την διενέργεια της
αγοράς και πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνει το είδος των προϊόντων, τιμοκατάλογο των προϊόντων
(τιμές και συσκευασίες) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω.
7. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σε περίπτωση παραγωγού νωπών αγροτικών προϊόντων: ΟΣΔΕ, Μητρώο Αγροτών
Σε περίπτωση μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων: ΟΣΔΕ, Κ.Η.Μ.Ο
Σε περίπτωση βιοτεχνίας: άδεια λειτουργίας
Σε περίπτωση οικοτεχνίας: άδεια οικοτεχνίας
8. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η αίτηση ενδιαφερόμενου πωλητή και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από το ΔΣ του
Συλλόγου, σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό που θα προσφέρει τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του
εθελοντικά και θα αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
9. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όσα αναφέρονται στην πρώτη διάταξη του παρόντος κανονισμού
10. ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο χώρος που διαθέτει ο Δήμος ή άλλη δημόσια αρχή καθ΄ υπόδειξη/αίτηση του Δήμου για την διενέργεια
της αγοράς
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11. ΣΤΕΡΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός πωλητή με οποιαδήποτε ρύθμιση του παρόντος κανονισμού θα γίνεται
αρχικά σύσταση και εάν επαναληφθεί το «παράπτωμα» θα αποβάλλεται από την αγορά
12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρόν κανονισμός, όπως έχει οριστεί και προτείνεται, τελεί υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου,
το οποίο τον εγκρίνει στο σύνολό του παράλληλα με τη σχετική απόφαση περί διοργάνωσης της αγοράς.
Τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες στον παρόντα προτεινόμενο κανονισμό, που κρίνονται
αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του Δήμου, συμφωνούνται με το Σύλλογο, ενσωματώνονται και
κωδικοποιούνται στον παρόντα κανονισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Αντζινάς, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 22.2.2018

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη,
Π.Μαργαρώνης, Μ. Κουρής, Κ.Σεφτελής,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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