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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2η του μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2012 
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα  (υπάλληλος 
∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος  του 
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 428/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 409 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
16/27-09-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

            Αριθμ.Πρωτ.:  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
 

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς για πώληση 
βιολογικών προϊόντων. 

 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22343/20-09-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Τσιούκης Λάμπρος 1)Παπαγεωργίου Σταύρος 

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Χλαπάνας Ηλίας 2)Τσίπρας Εμμανουήλ 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Βερίλλης ∆ομήνικος   

4) Γούλας Σωτήριος  21)Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Ντελής Ιωάννης  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  25)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Τέγος Χρήστος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  28)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  20)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  30)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  31)Χάρμπας Θωμάς  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    
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17)Σούφλα Ουρανία    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------    
   
To  ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με  έκδοση 
κανονιστικής απόφασης για την ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς για πώληση βιολογικών 
προϊόντων  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθμ. 16976/3-11-2011 αίτηση του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας η 
οποία έχει ως εξής: 
“Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας αιτείται τη δημιουργία βιολογικής αγοράς στην 
πόλη της Καρδίτσας στα πλαίσια του προγράμματός του για την δημιουργία βιολογικών 
αγορών αρχικά στις πρωτεύουσες των Νομών των τεσσάρων μεγάλων πόλεων της 
Θεσσαλίας. Η ημέρα που προτείνεται είναι η ∆ευτέρα ή η Πέμπτη ενώ η ώρα λειτουργίας της 
να είναι από 12 π.μ. εώς 16.00 μμ. για να μπορούν και οι εργαζόμενοι καταναλωτές να 
έχουν πρόσβαση στην αγορά, αν αυτό δεν είναι δυνατό από τεχνικής άποψης δηλαδή 
παρκάρουν αυτοκίνητα και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των βιοκαλλιεργητών αυτή την 
ώρα τότε θα είναι το κανονικό ωράριο 8.00 π.μ. εώς 14.00 μ.μ. 
Οι βιολογικές αγορές δίνουν ανάσα στους βιοκαλλιεργητές ώστε να εξασφαλίσουν την 
πώληση των προϊόντων τους και στους καταναλωτές επιλογές για ασφαλή και ποιοτικά 
προϊόντα. 
Η διαδικασία της ίδρυσης και λειτουργίας της αγοράς προβλέπεται από το προεδρικό 
διάταγμα αριθμ. 115 περί “Όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων 
Βιολογικής Γεωργίας”. 
Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας θα στηρίξει την αγορά και σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό των βιοκαλλιεργητών που συμμετέχουν στις αγορές προσπαθεί για την 
εύρυθμη λειτουργία της και την επίλυση τυχόν προβλημάτων πάντα σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προώθηση του αιτήματός μας.” 
 
2.Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2383/31-1-2012 συμπληρωματικό έγγραφο του Συνδέσμου 
Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας με το οποίο προτείνεται η επιλογή του χώρου λειτουργίας της 
βιολογικής αγοράς και το οποίο έχει ως εξής: 
“Σε συνέχεια της από 26-1-2012 συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων του Συνδέσμου 
Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας και της ∆ημοτικής Αρχής (∆ήμος Καρδίτσας), ζητήθηκε να 
υποδειχτούν χώροι για τη λειτουργία Βιολογικής Αγοράς στην Πόλη της Καρδίτσας, από τα 
μέλη του Συνδέσμου. 
Προς απάντησή μας προτείνουμε του κάτωθι χώρους: 
 1.Στην οδό Πλαστήρα, στην ανατολική πλευρά της Αγοράς και πάνω στο χώρο της 
Αγοράς. 
 2.Εντός του πάρκου του Παυσιλύπου (στον κεντρικό διάδρομο, όπου 
πραγματοποιείται και η οικολογική γιορτή) 
 3.Στην Πλατεία Πλαστήρα. 
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Όπως είχε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες συναντήσεις και σε προηγούμενα έγγραφα, για 
τη λειτουργία της Βιολογικής Αγοράς απαιτείται χώρος για την τοποθέτηση 20 πάγκων των 
τεσσάρων (4) μέτρων ο καθένας. 
Προτείνεται η Βιολογική Αγορά να λειτουργεί κάθε Πέμπτη και ώρες 8:00 π.μ. Έως 14:00 
μ.μ. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και για την ενημέρωσή μας σχετικά με το θέμα. 
Παρακαλούμε, επίσης, να μας προσκαλέσετε στο ∆ημοτικό Συμβούλιο στο οποίο θα 
συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση σχετικά με το παραπάνω θέμα.” 
 
3. Την υπ΄αριθμ.17/28-2-2012 απόφαση της ∆ημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με την οποία 
εισηγείται την ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων εντός του πάρκου του 
Παυσιλύπου στον κεντρικό διάδρομο κάθε Πέμπτη και ώρες 8:00  έως 14:00 και τον ορισμό 
25 θέσεων πωλητών. 
 
4. Την υπ΄αριθμ.37/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  με την οποία εισηγείται 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την ίδρυση λαϊκής αγοράς  πώλησης 
βιολογικών προϊόντων, η οποία θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη στην οδό Πλαστήρα στην 
ανατολική πλευρά, επάνω στο χώρο της ∆ημοτικής Αγοράς και τον ορισμό  30 θέσεων 
πωλητών. 
 
5. Το αριθμ. 1 από 06/09/2012  πρακτικό συνεδρίασης της γνωμοδοτικής επιτροπής Π.Ε. 
Καρδίτσας για ίδρυση  - μετακίνηση -  κατάργηση Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με το οποίο 
προτείνεται η ίδρυση λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων, η οποία θα διεξάγεται 
κάθε Πέμπτη και ώρες 8:00  έως 14:00 στους πεζοδρόμους  Πλαστήρα και Αβέρωφ, στον 
περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου της  ∆ημοτικής Αγοράς  και συγκεκριμένα από το ύψος της 
ανατολικής εισόδου του κτιρίου έως και το ύψος της νότιας εισόδου και ο ορισμός  30 
θέσεων πωλητών. 
 
6. Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου  στο οποίο 
απεικονίζεται ο χώρος όπου θα καθορισθούν οι 30 θέσεις πωλητών στον  περιβάλλοντα 
χώρο του κτιρίου της ∆ημοτικής Αγοράς. Οι διαστάσεις των θέσεων θα καθορισθούν από τον 
κανονισμό λειτουργίας της Νέας Λαϊκής Αγοράς, ο οποίος θα συνταχθεί από το Τμήμα 
Υπαίθριου Εμπορίου του ∆ήμου. 
         
7. Το άρθρο 1 του Π.∆ 115/2008  ,   τις διατάξεις των παρ.1,2 και 3 του άρθρου 7 του 
Ν.2323/1995  όπως τροποποιήθηκε με  τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 4 του Ν.3377/2005 , 
το εδ.Βi  της παρ. 1 του άρθρου 73 και το εδ.γ της παρ.1 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 
 
8. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων 
 
 

                                        Αποφάσισε ομόφωνα  
 

 
  Την  ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων, η οποία θα διεξάγεται 
κάθε Πέμπτη και ώρες 8:00  έως 14:00 στους πεζοδρόμους  Πλαστήρα και Αβέρωφ, στον 
περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου της  ∆ημοτικής Αγοράς  και συγκεκριμένα από το ύψος της 
ανατολικής εισόδου του κτιρίου έως και το ύψος της νότιας εισόδου και τον  ορισμό των 
θέσεων των πωλητών σε 30. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο   ∆ημοτικός 
Σύμβουλος κ. Σουφλάκος Βασίλειος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
 
 
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 409/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 


