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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΜΗ   

ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου  2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
12:00 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 9302/11-5-2017 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. Ελισάβετ  Φράγκου  –Κυανίδου,  Τακτ. 
μέλος,
6. Αναστασία  Ιατρίδου  –Βλαδίκα  (Αναπλ. 
μέλος)

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Κων/νος  Λαμπρόπουλος  Τακτ. 

μέλος,

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου αν και 
κλήθηκε με  αριθ. πρωτ. 9302/11-5-2017 του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής.

Μετά τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει  την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής αρχίζουν να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
             Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο 
στο μέλος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής και  Αντιδήμαρχο Τ.  Υ.  Πολεοδομίας  & 
Προγραμματισμού  (Δ.Ε. Έδεσσας & Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος 
εισηγείται το θέμα κι αναφέρει τα εξής:
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          Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 ο νομοθέτης έρχεται να βάλει τάξη  
σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που λέγεται Στάσιμο Εμπόριο
        Πιο συγκεκριμένα το συλλογικό όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται  
να εξετάσει  τη  σκοπιμότητα της  θέσπισης  θέσεων  στάσιμου  εμπορίου  στην  πόλη της  
Έδεσσας κατά πρώτο και  κατά δεύτερο στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, με όρους  
όπως: α)  η δημιουργία θέσεων εργασίας  και  παροχής υπηρεσιών –αγαθών και  β)  οι  
επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο στεγασμένο εμπόριο της περιοχής.
        Ως προς το δεύτερο δεν εκτιμούνται αρνητικές επιπτώσεις αλλά ως προς το πρώτο  
πέραν της τάξης (σε ένα υπαρκτό δεδομένο) θα υπάρξει βελτίωση της αισθητικής και  
χωροταξική  οριοθέτηση.  Επιπλέον  θα  παρέχονται  υπηρεσίες  όπως  πώληση  τοπικών  
αγαθών στον κυρίαρχο τουριστικό πόλο της πόλης του Καταρράκτες.

  Ο Πρόεδρος επικαλούμενος την αριθ. 62/2016 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, αναφέρει πως εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας καμία 
άλλη Τοπική Κοινότητα του Δήμου δεν εξέφρασε με απόφασή της την επιθυμία για 
δημιουργία θέσεων στάσιμου εμπορίου στα όρια της. Επομένως και σύμφωνα με την 
αριθ. 13/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας,  η οποία γνωμοδοτεί 
θετικά στη  δημιουργία δύο (2) θέσεων στάσιμου εμπορίου στην περιοχή των 
Καταρρακτών, μόνο για επαγγελματίες εμπόρους μόνιμους κατοίκους του Δήμου 
Έδεσσας, για την πώληση εποχιακών φρούτων και μόνο, καλεί την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να εκφράσει τη γνώμη της.

Το μέλος της Επιτροπής και εισηγητής του θέματος κ. Δημ .Ταπαζίδης 
προτείνει τη δημιουργία δύο θέσεων στην περιοχή των Καταρρακτών στην είσοδο του 
πάρκινγκ των Καταρρακτών (απέναντι από το καταστήματα), για την πώληση τοπικών 
νωπών αγροτικών προϊόντων (Κατηγορία Επαγγέλματος), με ετήσιο τέλος χρήσης του 
χώρου που θα αποφασιστεί μετά την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά από διαλογική συζήτηση και πρόταση του μέλους κ. Δημ. Γιώγα 
προτείνεται μέσα στις προϋποθέσεις της προκήρυξης να συμπεριλαμβάνεται ως όρος 
ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να  άνεργος και να έχει εντοπιότητα.

Επιπλέον προτάθηκαν ανά θέση στάσιμου εμπορίου οι διαστάσεις 3μ. για 
πρόσοψη και 2μ. για πλάτος της κάθε θέσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές της κάθε 
θέσης για λόγους αισθητικής κι ομοιομορφίας θα καθορίζονται από το Δήμο, καθώς 
και οι βάσεις που τοποθετηθούν οι πάγκοι πώλησης.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τ. Υ. Πολεοδομίας & Προγραμματισμού 
(Δ.Ε. Έδεσσας & Βεγορίτιδας) κ. Δημητρίου Ταπαζίδη, την εισήγηση του Προέδρους 
της, την αριθ. πρωτ. 5968/28-3-2017 εισήγηση και το με αριθ. πρωτ. 24591/18-11-
2016 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, την αριθ. 62/2016 απόφασή 
της,  την  αριθ.  13/2017  απόφαση  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Έδεσσας  καθώς  και 
καθώς  και  τις  διατάξεις  το  άρθρο  73  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη δημιουργία δύο 
(2) θέσεων στάσιμου εμπορίου, μόνο για επαγγελματίες εμπόρους μόνιμους 
κατοίκους του Δήμου Έδεσσας, στην περιοχή των Καταρρακτών της πόλης της 
Έδεσσας και πιο συγκεκριμένα στην είσοδο του πάρκινγκ των Καταρρακτών, 
διαστάσεων 3μ. (πρόσοψη)χ2μ. = 6 τ.μ ανά θέση, για την πώληση τοπικών νωπών 
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αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά και μόνο με τιμές τέλους που θα καθοριστούν 
μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάση που θα κατασκευαστεί από 
το Δήμο και με τεχνικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν από τις υπηρεσίες, για 
λόγους αισθητικής κι ομοιομορφίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 12/2017
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 23/5/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –Κατσάρα, 
Δημήτριος Γιώγας, Ελισάβετ Φράγκου- Κυανίδου, 
Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
- Αντιδήμαρχο Τ. Υ. Πολεοδομίας & Προγραμματισμού  (Δ.Ε. Έδεσσας & 

Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμμ., Οργάνωσης, Πληροφ. & Τοπ. Οικονομικής Ανάπτ. 
κ. Δημ. Μεταξά.
-Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Διοικητικής Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη , υπαίθριας διαφήμισης , υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών (Δ.Ε. 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Ιωάννη Χατζόγλου.
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