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ΘΕΜΑ
Ζγκριςη λειτουργίασ διοργάνωςησ αγοράσ καταναλωτών ςφμφωνα με
το άρθρο 37 του ν. 4497/17.

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 14/2018 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, ςιμερα 28 του μθνόσ Ιουνίου 2018, θμζρα
Πζμπτη και ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο Αιγάλεω φςτερα
από τθν με αρικμό πρωτ. 16406/22-6-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου που επιδόκθκε ςε
όλα τα μζλθ του Συμβουλίου και ςτον κ. Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 παρ.1
& 4 του Ν.3852/2010. Στθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε από τθν Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία,
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 41 μελϊν βρζκθκαν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ 25 μζλθ:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Αρετάκθ – Ντεντοράκθ Αςπαςία (Πρόεδροσ), 2) Αγαπίου Ιωάννθσ, 3) Αγγελόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, 4) Βαϊνάσ Παντελισ, 5) Βαςιλειάδθσ Στυλιανόσ, 6) Βλάχου Ζωι, 7) ΒλάχουΠαναγιωτίδου Ουρανία, 8) Γεωργόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 9) Γκίκασ Ιωάννθσ, 10) Δθμομελζτθσ
Ιωάννθσ, 11) Ζαχαροποφλου-Γιαννουλάτου Χρυςοφλα (Αντιπρόεδροσ), 12) Καπνουλάσ Ιωάννθσ,
13) Κατωπόδθσ Παναγιϊτθσ, 14) Μάνδροσ Ηλίασ, 15) Μαςτραγγελι-Κοςμίδου Μαλάμω, 16)
Μπζςθσ Δθμιτριοσ, 17) Νικθτάκθσ Νικόλαοσ, 18) Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ, 19) Παπαδιάσ
Γεϊργιοσ, 20) Περράκθσ Ιωάννθσ, 21) Σαράντου Αναςτάςιοσ, 22) Σκλαβοφνοσ Λάμπροσ, 23) Φίλθσ
Κωνςταντίνοσ, 24) Χατηθκϊςτασ Κωνςταντίνοσ, 25) Χριςτόγλου Γιαννοφλα
ΑΠΟΝΣΕ
1) Αρϊνθσ Χαράλαμποσ, 2) Βαγενά Θεοδϊρα, 3) Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ, 4) Γκίνθσ Αντϊνθσ, 5)
Δάγκα Παραςκευι, 6) Ζάχαρθσ Ευκφμιοσ (δικαιολογθμζνοσ), 7) Κάντηοσ Ιωάννθσ
(δικαιολογθμζνοσ), 8) Καραγιάννθσ Νικόλαοσ (δικαιολογθμζνοσ), 9) Μανδραφλισ Παναγιϊτθσ, 10)
Μερκουράκθσ Ιωάννθσ – Δθμιτριοσ, 11) Μπάςτα Ελζνθ (δικαιολογθμζνοσ), 12) Πολυτάκθσ
Ιωάννθσ, 13) Σαντηαρίδθσ Παναγιϊτθσ, 14) Ταςιόπουλοσ Σταφροσ, 15) Φίλιππασ Ευάγγελοσ
(δικαιολογθμζνοσ)
ΠΡΟΘΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΘΑΝ
1) Μερκουράκθ - Νικολοφδθ Παναγιϊτα, προςιλκε ςτο 1ο Θζμα Ημεριςιασ Διάταξθσ
ιτοι παρόντα επί του κζματοσ 26 μζλθ.
Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκεται ο Διμαρχοσ κ. Μπίρμπασ Δθμιτριοσ, ο οποίοσ κλικθκε
νόμιμα με τθν πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου.
ο

το 27 θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ του Δ.Σ. κζτει υπόψθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου το αρικμ. πρωτ.
15146/08-6-2018 ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ:
Κυρία Πρόεδρε,
Σασ παρακαλοφμε να εντάξετε το κζμα ςτθν θμεριςια διάταξθ, προκειμζνου το δθμοτικό Συμβοφλιο να
ςυηθτιςει και να αποφαςίςει με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ. 171 τεφχοσ Α'/13.11.2017), όπωσ
προβλζπεται τθ διοργάνωςθ αγοράσ καταναλωτϊν ςκοπόσ των οποίων είναι θ ανάπτυξθ καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ
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και αλλθλζγγυων δράςεων μεταξφ των πολιτϊν. Οι αγορζσ αυτζσ διοργανϊνονται για μια φορά το μινα μόνο με
πρωτοβουλία των φορζων πολιτϊν καταναλωτϊν (ενϊςεισ καταναλωτϊν του αρκ. 10 του Ν.2251/1994, ςυνεταιριςμοί
καταναλωτϊν κακϊσ και ςυλλογικοί φορείσ πολιτϊν – καταναλωτϊν με νομικι υπόςταςθ) και θ λειτουργία τουσ
εγκρίνεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου ςτα όρια του οποίου ζχουν τθν ζδρα τουσ οι εν λόγω
φορείσ. Με τθν ίδια απόφαςθ εγκρίνεται ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τουσ και ο χϊροσ διοργάνωςθσ. Ο Διμοσ
αναλαμβάνει τθν κακαριότθτα του χϊρου και μπορεί να ορίςει θμεριςιο ανταποδοτικό τζλοσ, το οποίο μπορεί να
είναι και ςε είδοσ για τθν εξυπθρζτθςθ των κοινωνικϊν δράςεων, (προμικεια ειδϊν ςτο κοινωνικό παντοπωλείο
κ.λ.π.)
Για τον ςκοπό αυτό ο Διμοσ μπορεί να ορίςει εκπρόςωπο του είτε μζλοσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου είτε
υπάλλθλο ςτο ςυλλογικό φορζα, προκειμζνου να ςυμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ οργάνωςθσ τθσ αγοράσ.
Στθν υπθρεςία μασ κατατζκθκαν οι παρακάτω αιτιςεισ από τουσ εξισ φορείσ:
Α)H αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία με τθν επωνυμία « ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Β)H κοινωνικι ςυνεταιριςτικι επιχείρθςθ με τθν επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΛΛΟΓΙΚΘ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΛΛ.Α. ΗΩ»
Γ)To ςωματείο με τθν επωνυμία «ΠΟΛΙ ΑΙΓΑΛΕΩ»
Επιπλζον ςασ γνωρίηουμε ότι το ςωματείο με τθν επωνυμία «ΠΟΛΙ ΑΙΓΑΛΕΩ» ιταν το μόνο νομικό πρόςωπο
που προςκόμιςε τον κανονιςμό λειτουργίασ κακϊσ επίςθσ και καταςτατικό από όπου προκφπτει ότι ζχει ζδρα το
Αιγάλεω.
Μετά τα ανωτζρω, παρακαλοφνται τα μζλθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου να αποφαςίςουν:
Α)τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ αγοράσ καταναλωτϊν μια φορά τον μινα θμζρα Κυριακι ςε χϊρο ςτάκμευςθσ του
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ πλθςίον οδοφ Δθμθτςάνθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του αρ.
37 και των λοιπϊν άρκρων του Ν. 4497/2017.&
Β)τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ που ζχει υποβλθκεί από το φορζα
Γ)τον οριςμό εκπροςϊπου για τισ διαδικαςίεσ οργάνωςθσ τθσ αγοράσ
Η απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου μαηί με τον κανονιςμό και το καταςτατικό λειτουργίασ του φορζα κα
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.
Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί το Δθμοτικό Συμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά.
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο, αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά και ζλαβε υπόψθ τισ
ςχετικζσ διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Α) τη διενζργεια αγοράσ καταναλωτών από το ςωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙ ΑΙΓΑΛΕΩ», μια
φορά το μήνα ημζρα Κυριακή ςτο χώρο ςτάθμευςησ του Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ πληςίον τησ
οδοφ Δημητςάνησ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποθζςεισ του αρ. 37 και των λοιπών άρθρων
του Ν. 4497/2017.
Β) τον κανονιςμό λειτουργίασ του προαναφερόμενου ςωματείου
Γ) ωσ εκπρόςωπο για τισ διαδικαςίεσ οργάνωςησ τησ αγοράσ την Δημοτική φμβουλο
Μαλάμω Μαςτραγγελή –Κοςμίδου.
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