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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του έτους 2012
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη
(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’ αριθµ. 37/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 9/4/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
6/9-4-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την
ίδρυση λαϊκής αγοράς για πώληση βιολογικών προϊόντων.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Μ.
∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8387/24-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία
έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό µέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 8), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο
75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των
αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Τσατσαρώνη Βασιλική, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης για
την ίδρυση 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 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.
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. πρωτ. 2426/1-2-2012 εισήγηση του τµήµατος υπαίθριου εµπορίου η
οποία έχει ως εξής:

“Με την αριθµ. πρωτ. 2383/31-1-2012 νέα αίτησή του, ο Σύνδεσµος Βιοκαλλιεργητών
Θεσσαλίας προετείνει τρεις νέους χώρους για τη δηµιουργία λαϊκής αγοράς βιολογικών
προϊόντων στην πόλη της Καρδίτσας κάθε Πέµπτη.
1.Στην οδό Πλαστήρα στην ανατολική πλευρά, επάνω στο χώρο της δηµοτικής
αγοράς.
2.Εντός του πάρκου του Παυσιλύπου (στον κεντρικό διάδροµο, όπου
πραγµατοποιείται η οικολογική γιορτή).
3.Στην Πλατεία Πλαστήρα.
Κατόπιν τούτου παρακαλούµε όπως συνεδριάσετε εκ νέου, µε θέµα την ίδρυση νέας
λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων στην πόλη της Καρδίτσας, σε µία από τις
τρεις προαναφερόµενες θέσεις και τον καθορισµό του αριθµού των θέσεων των πωλητών,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 115/2008 και τις 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.
Από το Τµήµα µας προτείνεται η λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων να διεξάγεται κάθε
Πέµπτη στο χώρο της ∆ηµοτικής Αγοράς και ο αριθµός των θέσεων πωλητών να
καθοριστεί σε 30.
Η απόφασή σας θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή ίδρυσης, µετακίνησης, κατάργησης λαϊκών
αγορών, προκειµένου να συνεδριάσει σχετικά και να γνωµοδοτήσει στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η οποία και θα εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.”
4.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.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα 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 οι θέσεις των πωλητών να
καθοριστούν σε 30.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 37
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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