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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/2017
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ.

Σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  10:00  π.μ., συνεδρίασε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου,  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 29921/11-12-2017 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 πέντε (5) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

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

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει  
την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και  προτείνει  να 
συζητηθούν  σήμερα  ως  κατεπείγοντα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1.  Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σημειακή – συμπλήρωση – 
τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής 
Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, εντός του Εγκεκριμένου 
Ρυμοτομικού Σχεδίου (Διανομή Οικισμού, έτους 1977) της Τοπικής Κοινότητας 
Ζέρβης.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση – τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής 
Πόλης) του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας 
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του Δήμου Έδεσσας, σε εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος της 
Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας.

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 26463/13-11-2017 εισήγηση 
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Σχετ:   

1. Το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 4264/14 όπως ισχύει.
2. Το αρ. 24138/23-10-2017 έγγραφό μας προς το τμήμα εσόδων και δημοτικής  

περιουσίας
3. Το αρ. 24138/7-11-2017 απαντητικό έγγραφο του τμήματος προσόδων προς την  

υπηρεσία μας.

        Με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι 
         «η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν  
των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται  την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η οποία  
διαπιστώνεται  με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειών Αττικής  
και  Κεντρικής  Μακεδονίας  αντίστοιχα,  για  τις  λαϊκές  αγορές  που  λειτουργούν  στην 
Περιφέρεια  Αττικής  και  στη  Μητροπολιτική  Ενότητα  Θεσσαλονίκης  της  Περιφέρειας  
Κεντρικής Μακεδονίας,  για δε τις λοιπές λαϊκές  αγορές  της χώρας  με απόφαση του  
Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των  
οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια».

       Με τον επισυναπτόμενο πίνακα όπως διαμορφώθηκε από τα στοιχεία του οικείου  
τμήματος εσόδων, καταγράφουμε τους πωλητές λαϊκών αγορών Έδεσσας και Άρνισσας  
που οφείλουν το ημερήσιο τέλος τουλάχιστον 6 μηνών, για τους οποίους προβλέπεται η  
αναστολή χωρικής ισχύος των αδειών τους.
      Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών αυτών όπως διαμορφώθηκε κατά το χρόνο  
σύνταξης του υπό (3) σχετικού αριθμεί 130 πωλητές.
     
        Παρακαλούμε για δικές ενέργειες.
        Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δημ. Ταπαζίδης αναφορικά με το θέμα 
επισημαίνει ότι δε δικαιολογεί τη μη πληρωμή των τελών για τη Λαϊκή Αγορά και 
προτείνει  την  αποστολή  ενημερωτικής  επιστολής  προς  τους  πωλητές  της  Λαϊκής 
Αγοράς,  στην  οποία  θα  αναφέρεται  η  κείμενη  νομοθεσία  για  τα  τέλη  και  την 
υποχρέωση  των  πωλητών  να  καταβάλλουν  τι  οφειλές  τους  μέσα  σε  συγκεκριμένο 
χρονικό περιθώριο.
        Επιπλέον το μέλος Ελισάβετ Φράγκου ρώτησε για τον τρόπο καταβολής και 
είσπραξης του ημερήσιου τέλους και πρότεινε να εξαντλήσει ο Δήμος όλα τα μέσα 
είσπραξης πριν προχωρήσει  στην αυτοδίκαιη αναστολή της ισχύος των αδειών των 
πωλητών και πρότεινε στην επιστολή που προανέφερε ο κ. Ταπαζίδης να δεσμεύεται ο 
Δήμος για τις δικές του υποχρεώσεις προς τους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς.
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά.
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της και τις τοποθετήσεις των μελών της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 
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πρωτ. 26463/13-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
        Τη  σύνταξη  κι  αποστολή,  από  το  Τμήμα  Αδειοδοτήσεων  του  Δήμου, 
ενημερωτικής επιστολής προς όλους τους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς, στην οποία θα 
αναφέρεται  η  κείμενη  νομοθεσία  για  το  ημερήσιο  τέλος  και  την  υποχρέωση  των 
πωλητών που οφείλουν ημερήσιο τέλος στο Δήμο να φροντίσουν για την εξόφλησή του 
μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο το οποίο ορίζεται έως τις 28-2-2018.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:10 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 55/2017
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 20/12/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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.
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