ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2017
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 28742/30-11-2017 ΕΚΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.
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,
1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
2. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.
3. Ελισάβετ
Φράγκου–Κυανίδου,
Τακτ.
μέλος,
4. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος,
5. Κων/νος Λαμπρόπουλος 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
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Πόλης) του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας
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 αναφερόμενος στο 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο
στον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Διοικητικής Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη , υπαίθριας διαφήμισης , υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών κ.
Χατζόγλου Ιωάννη, που εισηγείται την αριθ. πρωτ. 28742/30-11-2017 εισήγηση του
Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:
Την Πέμπτη 23-11-2017 η υπηρεσία μας προέβη σε έλεγχο καθαριότητας της Λ.Α.
της Έδεσσας. Ο έλεγχος για ευνόητους λόγους, διενεργήθηκε μετά την απομάκρυνση
των πωλητών και περιορίστηκε στους χώρους πωλητών τροφίμων (παραγωγών και
επαγγελματιών). Άρχισε στις 14: 30 και ολοκληρώθηκε στις 15:30.
Χρησιμοποιήθηκε βιντεοσκόπηση για την διευκόλυνση εξαγωγής συμπερασμάτων όχι
μόνο κατά, αλλά και μετά το τέλος του ελέγχου. Λόγω της δυσκολίας στην εκτίμηση και
την διάκριση του «καθαρού» ή «ανεκτού» από πλευράς καθαριότητας χώρου, το υλικό
επισκοπήθηκε από τον αρμόδιο για θέματα καθαριότητας κ. Ζήμνα ο οποίος μας
παρείχε την άποψή του επί του βιντεοσκοπηθέντος υλικού.
Στην έκθεση για ευνόητους λόγους καταγράφονται οι «μη καθαροί χώροι» που
ανήκουν σε πρόσωπα-πωλητές (και όχι ευθέως πρόσωπα που άφησαν χώρους μη
καθαρούς), ενώ υπάρχει στήλη βαθμονομημένη με «1» ή «2», όπου «1» ένα αυξημένος
βαθμός παραβατικότητας και «2» μέτριος βαθμός παραβατικότητας (χωρίς κάτι τέτοιο να
προβλέπεται στο νόμο).
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΥΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΠΙΤΣΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΔΕΣΣΑ

2

ΓΙΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΔΕΣΣΑ

3

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και
ΚΡΙΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΔΕΣΣΑ
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ΜΠΟΦΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΠΡΟ

5

Γ6ΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟ
ΣΩ7ΤΗΡΙΟΣ
ΜΙ
ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΠΡΟ

6

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟ
ΜΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΜ

Κυρίως μαρούλια σε όλη την 1
έκταση του πάγκου καθώς και
ένα χαρτόνι
Απορρίμματα από λαχανικά 1
και μερικές εφημερίδες
(στο μέσον των δύο μερών)
2
Πολλά κύπελλα καφέ και
μερικά
απορρίμματα
λαχανικών
Απορρίμματα από λαχανικά, 2
αλλά και προσπάθεια αφού είχε
και πολλά μέσα σε σακούλες
Απορρίμματα από λαχανικά
2
Απορρίμματα από λαχανικά

2

2
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ΣΙΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΔΕΣΣΑ
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ΚΟΥΛΙΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και
ΚΟΥΚΟΥΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΕΔΕΣΣΑ

Φύλλα από μανταρίνια και 2
κρεμμύδια πολλά, μαζεμένα
μεν αλλά εκτός σακουλών
Απορρίμματα από λαχανικά
1

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ

Απορρίμματα από λαχανικά
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ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ
ΑΝΑΤΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΔΕΣΣΑ

10

ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΣΕΝΙ

11
12
13
14
15

ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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ΚΛΊΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17

ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ

ΝΑΟΥΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΡ. ΒΡΥΣΗ
ΕΔΕΣΣΑ
ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗ
ΜΩΝ
ΑΓ.
ΠΑΝΤ/ΜΩΝ
ΕΔΕΣΣΑ

Χαρτόνια
πολλά
διασκορπισμένα. Νάϊλον που τα
πήρε ο αέρας
Απορρίμματα από λαχανικά
ΚΑΙ διάφορα επιοπλέον
Απορρίμματα από λαχανικά
Απορρίμματα από λαχανικά
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ΑΡΙΔΑΙΑ

Φύλλα από μανταρίνια
Φύλλα από μανταρίνια
Κυρίως Φύλλα από μανταρίνια

1
2
1
1
2
1
1
1

Κυρίως φύλλα από μανταρίνια 1
και χαρτόνια
Κυρίως Φύλλα από μανταρίνια 1
ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΆΦΟΡΑ
Κυρίως σακούλες εκτός των 2
χαρτονιών (τις παίρνει ο αέρας)

Με το Ν. 4497/17, δεν προβλέπεται ευθέως πρόστιμο για παραβίαση κανόνων της
καθαριότητας σε λαϊκές αγορές – όπως προβλέπονταν με το καταργημένο Ν. 4264/14 –
αλλά παραπέμπεται στον Κανονισμό Λαϊκής Αγοράς. Μέχρι της σύνταξης νέου ισχύει η
αρ. 14/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ψήφισης κανονισμού λαϊκής
αγοράς» (ερ. Εγκρ.2075/9-3-2001)
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού καθαριότητας (απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας) «οι πωλητές υποχρεούνται να διατηρούν τον χώρο που
τους αναλογεί καθαρό, συγκεντρώνοντας τα σκουπίδια σε σάκους οι οποίοι τους
διανέμονται» και ότι «οι παραβάτες του άρθρου 9 τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο
20.000 δρχ.»
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν παρέχονται σάκοι, παραμένει η διαπίστωση της
τήρησης ή μη του χώρου τους καθαρού, υπό την έννοια της συγκέντρωσης των
σκουπιδιών με οποιοδήποτε ασφαλή τρόπο. Το δε πρόστιμο μεταφραζόμενο σε ευρώ
ανέρχεται για κάθε παράβαση στο ποσό των 58,69 ευρώ.
Επιπλέον ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Επιτροπής παράλληλα με την
επιστολή που θα στείλει το Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου στους πωλητές για την
τακτοποίηση των οφειλών τους, να αποσταλεί στους πωλητές και επιστολή από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας στην οποία θα επισημαίνεται η
τήρηση της καθαριότητας στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 28742/30-11-2017 εισήγηση
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του
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Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Τη σύνταξη κι αποστολή, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Καθαριότητας του Δήμου, ενημερωτικής επιστολής προς όλους τους πωλητές της
Λαϊκής Αγοράς, στην οποία θα επισημαίνεται η τήρηση της καθαριότητας στον χώρο
της Λαϊκής Αγοράς.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
12:10 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 59/2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Δημήτριος Ταπαζίδης, Ελισάβετ Φράγκου-Κυανίδου,
Μαρία
Βλάχου
–Κατσάρα,
Κωνσταντίνος
Ακριβές 20/12/2017
Λαμπρόπουλος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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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