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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2017
    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  .  

Σήμερα Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 7720/21-4-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά 
(7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.  Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος,
3.  Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος,
4. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
5. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος,
6. Ελισάβετ  Φράγκου  –Κυανίδου,  Τακτ. 
μέλος

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και  προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:
      ► Λήψη απόφασης  για τη μετακίνηση πωλητών εντός της Λαϊκής Αγοράς της 
Έδεσσας.
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης 
εκθέτει στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 7924/25-4-2017 
εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας, Διοικητικής Λειτουργίας και 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη , υπαίθριας διαφήμισης , υπαίθριου εμπορίου και 
λαϊκών αγορών (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας), κ.  Χατζόγλου Ιωάννη του Παναγή, 
η οποία έχει ως εξής:

    Σας  διαβιβάζουμε συνοπτική έκθεση που αφορά την  μετακίνηση πωλητών λαϊκής 
αγοράς σε άλλη θέση εντός αυτής.

    Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, προστίθενται στο άρθρο 
75 παρ. ΙΙ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

«26…27…28…29…30…31…31…32.  Η  έκδοση  αποφάσεων  για  την  ίδρυση,  τη  
μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών  
Αγορών,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  περιλαμβανομένης  της  χορήγησης  
επαγγελματικών  και  παραγωγικών  αδειών,  καθώς  και  κάθε  άλλου  συναφούς  
αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η  
οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα….»

Το γεγονός ότι ο Ν.4264/2014, δεν προβλέπει την διαδικασία και το αρμόδιο όργανο  
για  την  αλλαγή  θέσης  εντός  της  ίδιας  λαϊκής  αγοράς,  ήδη  νόμιμα  τοποθετημένων  
πωλητών και επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο κατέχει τεκμήριο αρμοδιότητας, ήτοι είναι  
αρμόδιο για κάθε θέμα για το οποίο δεν ορίζεται άλλο όργανο ως αρμόδιο  

  Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4 του σχεδίου διαπιστωτικής πράξης, σύμφωνα με το  
οποίο οι εναπομείνασες θέσεις της οδού Λαχανά,  έχουν καταστεί μη αποδοτικές, κάτι  
που έχει αποδειχθεί και από το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη οδό δεν έχει παραμείνει  
κανείς από τους νέους παραγωγούς πωλητές που δοκίμασαν να δραστηριοποιηθούν εκεί

Προτείνουμε
Την μετακίνηση των πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται νόμιμα  

στην λαϊκή αγορά της Έδεσσας,σε κενές θέσεις εντός αυτής ως εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός θέσης που 
κατέχει

Αριθμός θέσης προς 
μετακίνηση

1 ΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 96 111
2 PAOLIN BASHAI 67 167
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
68 146

          Στη  συνέχεια  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση μεταξύ  των  μελών  της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κι απαντήθηκαν από τον κ. Ι. Χατζόγλου, εισηγητή του 
θέματος,  ερωτήσεις που σχετίζονται με την άποψη της υπηρεσίας για το θέμα, την 
εμπορικότητα της οδού Λαχανά, αν οι άδειες των πωλητών είναι παραγωγικές.

Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δημ. Ταπαζίδης ρώτησε τον εισηγητή 
αν οι θέσεις που θα μεταφερθούν οι παραγωγοί είναι κενές, και τι σημαίνει στην 
εισήγηση ότι οι θέσεις επί της οδού Λαχανά είναι μη αποδοτικές.

   Εφόσον απαντήθηκαν οι ερωτήσεις των μελών ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
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            Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, αφού έλαβε 
υπόψη  της  την  εισήγηση  του  Πρόεδρου  της,  την  αριθ.  πρωτ.  4503/7-3-2017 
εισήγηση  της  Δ/νσης  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας,  την  αριθ.  πρωτ.  7924/25-4-2017 
εισήγηση  του  Αντιδημάρχου  Καθημερινότητας,  Διοικητικής  Λειτουργίας  και 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη ,  υπαίθριας διαφήμισης, υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών 
αγορών (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας),, καθώς και  τις διατάξεις του άρθρου 73  του 
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α'  87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα

Την προσωρινή μετακίνηση, μέχρι της έκδοση του σχετικού Νόμου που θα 
ορίζει εξ αρχής το Υπαίθριο Εμπόριο, από την οδό Λαχανά σε κενές θέσεις της Λαϊκής 
Αγοράς της Έδεσσας, των τριών (3) παραγωγών όπως αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός θέσης που 
κατέχει

Αριθμός θέσης προς 
μετακίνηση

1 ΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 96 111
2 PAOLIN BASHAI 67 167
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
68 146

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 9/2017
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 2/5/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –Κατσάρα, 
Δημήτριος  Γιώγας,  Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος, 
Ελισάβετ Φράγκου- Κυανίδου.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Εσωτερική Διανομή:
-Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
-Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  &  Τοπικής 
οικονομικής ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.
-Αντιδήμαρχο  Καθημερινότητας,  Διοικητικής  Λειτουργίας  &  Εξυπηρέτησης  του 
Πολίτη,  υπαίθριας  διαφήμισης,  υπαίθριου  εμπορίου  και  Λαϊκών  Αγορών  (Δ.Ε. 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας), κ. Χατζόγλου Ιωάννη
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