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Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού,
σχετικά με παραχώρηση χώρου για τη διενέργεια αγοράς
παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 56
Χολαργός σήμερα την 24η του μηνός Μαϊου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 π.μ. και
μέσω Τηλεδιάσκεψης , στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 427 Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ : Ψ8Τ646ΜΤΛ6 – ΠΓΦ) του
ΥΠ.ΕΣ,, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κατόπιν
της από 20-5-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου αυτής κου Μιχάλη Τράκα.
Κατά τον έλεγχο απαρτίας βρέθηκαν οι ακόλουθοι Παρόντες και Απόντες :
Παρόντες
Μιχάλης Τράκας (Πρόεδρος)
Μιχάλης Υφαντής
Μιμή Ρουφογάλη).
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (σε αναπλήρωση
του κ. Μιχ. Χατζή)
Χρήστος Πετράκης (σε αναπλήρωση του κ. Γ.
Πολύδωρα).
Λουκάς Ρίζος

Απόντες
Μαρία Αθανασάκου Μουντάκη
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νατάσσα Χαμηλοθώρη

Ο κ. Χρήστος Πετράκης, αποχώρησε από την Τηλεδιάσκεψη, με την άδεια του Προέδρου, μετά την
ψήφιση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, εμφανίστηκε (στην Τηλεδιάσκεψη) στο 4ο θέμα ημερήσιας
διάταξης και συμμετείχε κανονικά ως το τέλος της διαδικασίας.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται έξι (6), η Επιτροπή
εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης .
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού, παρέλαβε τη με αριθ. πρωτ. 8200/11.05.2021 εισήγηση

του
Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παπάγου –Χολαργού , η οποία έχει ως ακολούθως :
Έχοντας υπόψη:
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1.Την ΚΥΑ 1978/157498 (ΦΕΚ Β΄2710/2-7-2019), με την οποία ορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις
λειτουργίας των αγορών βιολογικών προϊόντων.
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 83, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Το με αρ. πρωτ. 3112/21/711547/06-04-2021 έγγραφο του Β΄Τμήματος Τροχαίας ΒΑ Αττικής.
Στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού και ειδικότερα στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού , λειτουργεί
κάθε Παρασκευή, Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων, στο χώρο παραπλεύρως του Δημαρχείου επί της
οδού Σύρου στο τμήμα μεταξύ της Λ. Περικλέους και της οδού Βεντούρη. Η αγορά αυτή λειτουργεί περίπου
είκοσι έτη.
Με το ως άνω σχετ. (1), ορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των αγορών βιολογικών
προϊόντων.
Ειδικότερα:
1.Συμφώνως με το Άρθρο 5 της ΚΥΑ, αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία, την εποπτεία, τη διαχείριση
και την προώθηση της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων, καθώς και τη βεβαίωση παραβάσεων
και η επιβολή κυρώσεων στα μέλη του και σε όσους μετέχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών
προϊόντων αυτών των αγορών, είναι ο Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας παραγωγών.
Ο Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας παραγωγών, συνιστά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει σωματειακή μορφή. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, ιδρύεται ένας
αυτοδιαχειριζόμενος φορέας παραγωγών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
Ο Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας Βιοκαλλιεργητών Αγορών Περιφέρειας Αττικής , με έδρα το
Περιστέρι επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 13,συστήθηκε και καταχωρήθηκε στις 13-07-2020 στο
Πρωτοδικείο Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 32297 και με την υπ΄αριθμ. 3/11-03-2020 Διάταξη στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών.
Το ως άνω καταστατικό έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας.
Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 20791/23-11-2020 αίτησή του, ο ως άνω Φορέας, ζητά την εκ νέου παραχώρηση
του χώρου επί της οδού Σύρου στο τμήμα μεταξύ της Λ. Περικλέους και της οδού Βεντούρη κάθε
Παρασκευή και ώρα 14:00-17:30 μμ κατά το χειμερινό ωράριο και 16:00-19:30 μμ κατά το θερινό ωράριο.
2.Συμφώνως με το άρθρο 13 της ΚΥΑ, η αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων μπορεί να
λειτουργεί σε δημόσιο χώρο που καθορίζεται και εγκρίνεται από τον οικείο Δήμο, διασφαλίζοντας
πρόσβαση σε όλους τους πολίτες.
Για τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων απαιτείται η
αιτιολογημένη και έγγραφη γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής σχετικά με τις κυκλοφοριακές
επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία τους, η οποία ζητείται από τον αρμόδιο φορέα.
Ο Δήμος μας υπέβαλε το σχετικό ερώτημα προς το ΑΤ Παπάγου-Χολαργού με το υπ΄αρ. πρωτ.
4692/12.03.2021 έγγραφό του. Το ΑΤ την 07.04.2021 μας διαβίβασε την απάντηση του Β΄Τμήματος
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Τροχαίας ΒΑ Αττικής (αρ.πρωτ. 3112/21/711547/06-04-2021) σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει
αντίρρηση για τη λειτουργία της αγοράς στον συγκεκριμένο χώρο αρκεί να λειτουργεί συμφώνως με τα εκ
του Νόμου οριζόμενα και να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση-αποχώρηση των δασκάλων,
συνοδών και μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.
3. Συμφώνως με το άρθρο 14 της ΚΥΑ , οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι μετέχουν στις
αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος
στους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, στους οποίους είναι μέλη.
Τα έσοδα που εισπράττονται από τους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς των αγορών παραγωγών βιολογικών
προϊόντων, σε ποσοστό 80% περιέρχονται στους ίδιους και σε ποσοστό 20% αποδίδονται, το αργότερο
κάθε τρίμηνο, στον οικείο Δήμο για να καλύπτονται τα έξοδα καθαριότητας και για την κατάληψη των
χώρων κατά τη λειτουργία των αγορών.
4. Συμφώνως με το άρθρο 18 της ΚΥΑ, στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Αγορών
Παραγωγών βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους συμπεριλαμβάνονται και οι
υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο
παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.
Εν προκειμένω και όσον αφορά στο Δήμο μας αρμόδια υπηρεσία ελέγχου είναι η Δημοτική Αστυνομία
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Επιπλέον, ο Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας Βιοκαλλιεργητών Αγορών Περιφέρειας Αττικής έχει καταθέσει,
ως όφειλε, στην Υπηρεσία μας τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος έχει συνταχθεί συμφώνως με
τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της ΚΥΑ, και προσδιορίζει αναλυτικά και με σαφήνεια όσα αφορούν στη
λειτουργία της αγοράς καθώς και τις υποχρεώσεις των πωλητών.
Μεταξύ άλλων ορίζει ότι οι πωλητές πρέπει:
1. να τηρούν το ωράριο της αγοράς σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης εκάστου αγοράς, τις ώρες
προσέλευσης και αποχώρησης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δ.Ε..
2. να αναρτούν , σε ευδιάκριτο σημείο του πάγκου τους, το εν ισχύ αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68
του Καν. 889/2008 της Επιτροπής, την τιμή πώλησης των προϊόντων ως και τον τόπο παραγωγής αυτών,
καθώς και την Πιστοποίηση Βιολογικού Καλλιεργητή, ώστε να μπορεί εύκολα να το αναγνώσει ο
καταναλωτής
3. να προσέρχονται για να καταλάβουν τις θέσεις τους στην προκαθορισμένη ώρα, έως και μία (1) ώρα
πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς.
4. να αποχωρούν μετά την παρέλευση του ωραρίου λειτουργίας και εφόσον έχουν καθαρίσει το χώρο
τους.
Επίσης ορίζεται ότι στο χώρο κάθε Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων και σε ευκρινή θέση θα αναρτάται
Πίνακας Ανακοινώσεων του Α.Φ για τη γνωστοποίηση προς τους καταναλωτές θεμάτων και παραπλεύρως
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θα υπάρχει Κυτίο Παραπόνων με έτοιμα, τυποποιημένα φυλλάδια για την έκφραση των όποιων
παρατηρήσεων ή παραπόνων υπάρχουν από τους καταναλωτές.
Επιπροσθέτως να σημειωθεί ότι με την υπ΄αριθμ. 20791/23-11-2020 αίτησή του, εκτός από την
παραχώρηση του χώρου επί της οδού Σύρου για τη διενέργεια της αγοράς βιολογικών προϊόντων , μας
γνωστοποιεί την πρόθεσή του για:
α) Τη δωρεάν προμήθεια με νωπά βιολογικά προϊόντα στις δομές κοινωνικής στήριξης του Δήμου μας με
1-2 κιλά ανά παραγωγό ανά ημέρα λειτουργίας(150-200 κιλά μηνιαίως).
β) Τη δυνατότητα των παραγωγών να ενισχύουν με τα νωπά απόβλητα της αγοράς το πρόγραμμα
κομποστοποίησης του Δήμου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για την
παραχώρηση ή μη του χώρου επί της οδού Σύρου, στο τμήμα μεταξύ της Λ. Περικλέους και της οδού
Βεντούρη κάθε Παρασκευή και ώρα 14:00-17:30 μμ κατά το χειμερινό ωράριο και 16:00-19:30 μμ κατά το
θερινό ωράριο, για τη λειτουργία αγοράς βιολογικών προϊόντων, στον Αυτοδιαχειριζόμενο Φορέα
Βιοκαλλιεργητών Αγορών Περιφέρειας Αττικής ο οποίος έχει την έδρα του στο Περιστέρι επί της οδού
Εθνάρχου Μακαρίου 13.
Κατόπιν των ανωτέρω και συμφώνως προς το ως άνω σχετ. (2) , ζητείται από το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού να αποφασίσει για την παραχώρηση ή μη του επί της οδού Σύρου στο τμήμα μεταξύ
της Λ. Περικλέους και της οδού Βεντούρη κάθε Παρασκευή και ώρα 14:00-17:30 μμ κατά το χειμερινό
ωράριο και 16:00-19:30 μμ κατά το θερινό ωράριο, για τη διενέργεια αγοράς παραγωγών βιολογικών
προϊόντων.
Εφόσον το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και η Επιτροπή Ποιότητας ζωής αποφανθούν
καταφατικά και παραχωρηθεί ο ως άνω περιγραφόμενος χώρος επί της οδού Σύρου,
Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και για τα κάτωθι:
α) Η αγορά βιολογικών προϊόντων θα λειτουργεί αυστηρώς με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην ΚΥΑ 1978/157498 (ΦΕΚ Β΄2710/2-7-2019) και στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα Βιοκαλλιεργητών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.
β)Η είσοδος του Σχολείου που βρίσκεται επι της οδού Σύρου, θα μένει πάντα ελεύθερη ώστε να μην
παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση-αποχώρηση των δασκάλων, συνοδών και μαθητών του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.
γ) Με τη λήξη κάθε τριμήνου, ο Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας Βιοκαλλιεργητών Αγορών Περιφέρειας
Αττικής, θα πρέπει να καταβάλει το 20% του ημερήσιου τέλους που έχει εισπράξει για τη συγκεκριμένη
αγορά , στο Ταμείο του Δήμου. Για την καταβολή θα υποχρεούται να προσκομίζει την Απόφαση της
Γενικής του Συνέλευσης που καθορίζει το ημερήσιο τέλος καθώς και σφραγισμένες αναλυτικές
καταστάσεις των παραγωγών που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, στη συγκεκριμένη αγορά
του Δήμου μας, προκειμένου να είναι σαφής η οφειλή του προς το Δήμο.
δ) Η αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου να συνεργαστεί με τους παραγωγούς για τη συλλογή
των νωπών αποβλήτων προς κομποστοποίηση.
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ε) Να ορισθεί ότι η δωρεάν προσφορά νωπών προϊόντων θα γίνεται προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο και
ο τρόπος θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το τμήμα Πρόνοιας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Τελική Απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από
Εισήγηση που αυτό δέχεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία, με τη σειρά της, έχει λάβει αντίστοιχη
Εισήγηση από το Συμβούλιο της Οικίας Κοινότητας.
Προς τούτο, το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, έλαβε την υπ’ αριθ. 7 / 19-5-2021 Απόφαση, με
την οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού την παραχώρηση
τμήματος της οδού Σύρου (μεταξύ της Λ. Περικλέους και της οδού Βεντούρη), κάθε Παρασκευή και ώρα
14:00-17:30 μμ κατά το χειμερινό ωράριο και 16:00-19:30 μμ κατά το θερινό ωράριο, για τη διενέργεια
αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, όπως διαμορφώσει την Εισήγησή της
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού την παραχώρηση τμήματος της οδού
Σύρου (μεταξύ της Λ. Περικλέους και της οδού Βεντούρη), κάθε Παρασκευή και ώρα 14:00-17:30 μμ κατά
το χειμερινό ωράριο και 16:00-19:30 μμ κατά το θερινό ωράριο, για τη διενέργεια αγοράς παραγωγών
βιολογικών προϊόντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Υφαντής
Μιμή Ρουφογάλη
Αθαν. Αυγουρόπουλος
Χρήστος Πετράκης
Λουκάς Ρίζος
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