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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
17. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΧΩΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΩΣ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Σήμερα Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό
Συμβούλιο

συνήλθε

σε

τακτική

δημόσια

συνεδρίαση

στην

αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ. 21046/22.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου
Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

12

Μουράτογλου Ιωάννης

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

13

Ρυσάφης Αντώνιος

1

3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

14

Σαμλίδης Μιχαήλ

4

Βερικούκης Χρήστος

15

Σόντρας Ιωάννης

5

Γιώγας Δημήτριος

16

Ταμβίσκου Ευτυχία

6

Δασκάλου Χρήστος

17

Ταπαζίδης Δημήτριος

7

Δημητριάδης Βασίλειος

18

Τσιβόγλου Χρήστος

8

Δίου Αναστάσιος

19

Φουνταλής Μιχαήλ

9

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

20

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

10

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

21

Χατζόγλου Ιωάννης

11

Κούκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

4

Μάρκου Διονύσιος

2

Ζδρου Αικατερίνη

5

Πασχάλης Αλέξανδρος

3

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

6

Πέτκος Χρήστος

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η

Δημοτική

Σύμβουλος

κα

Ζωγράφα

Αρβανιτίδου

-

Ιωσηφίδου

αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου αποχώρησε από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του όμως δεν παραβρέθηκε.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους όμως δεν παραβρέθηκαν.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών
Κοινοτήτων:
α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
β. Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
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γ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
δ. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
άρχισαν να συζητούν τα θέματα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 2.11.2018 εισήγηση της
Δ/νσης Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:

«Μετά από προβλήματα και αμφισβητήσεις που δημιουργήθηκαν σχετικά με τα
αναφερόμενα στο θέμα, καθώς και την σχετική και με αρ. 17533/4-10-2018 αίτηση του
πωλητή λαϊκών αγορών κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ εισηγούμαστε τα
παρακάτω. Από πωλητές και παρόδιους ιδιοκτήτες αμφισβητείται η ακριβής έκταση
του χώρου που παραχωρείται και η δυνατότητα στάθμευσης ειδικά διασκευασμένων
οχημάτων εντός του χώρου της λαϊκής αγοράς.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο χώρος της λαϊκής αγοράς της Έδεσσας προσδιορίζεται από τμήματα των οδών Δ.
Πετρίτση, Τσιμισκή, Κρήτης και Λαχανά, όπως αυτά ορίζονται από την αρ. 1022/28-21996 απόφαση του κ. Νομάρχη Πέλλας.
Ο ενιαίος αυτός χώρος της λαϊκής αγοράς (οδοί) περιλαμβάνει σε κάθε οδό (υπό
την ευρεία έννοια) τόσο οδόστρωμα όσο και πεζοδρόμιο, ενώ γειτνιάζει παρόδια με
ιδιοκτησίες, αλλά και δημοτικό χώρο πρασίνου.
Εντός των ορίων αυτού του χώρου (του χώρου της λαϊκής αγοράς) υπάρχει
εμφανής διαγράμμιση βάσει της οποίας χωρίζονται οι θέσεις των πωλητών (θέσεις) οι
διάδρομοι πρόσβασης των ιδιοκτησιών (διάδρομοι που παραμένουν ελεύθεροι για
την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες) και οι διάδρομοι όδευσης (ζώνη όδευσης)
του καταναλωτικού κοινού.
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Σχήμα 1 : Αναπαράσταση κατά μήκος τμήματος του χώρου της λαϊκής αγοράς
(οδού)

ΡΥΘΜΙΣΗ
1) ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
Οι αμφισβητήσεις έγκεινται στον προσδιορισμό του «ζωτικού χώρου»
δραστηριοποίησης των πωλητών, δηλαδή εάν αυτός περιλαμβάνει οδό και
πεζοδρόμιο. Λαμβάνοντας υπόψη :
α) Το κείμενο της ιδρυτικής πράξης της λαϊκής αγοράς (αρ. 1022/28-2-1996
απόφαση Νομάρχη) όπου ορίζονται οι οδοί δραστηριοποίησης σε συνδυασμό με τον
ορισμό της οδού ο οποίος κατά τον Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ., άρθρο 2) περιλαμβάνει
οδόστρωμα και πεζοδρόμιο
β) Το γεγονός ότι από της ίδρυσης της λαϊκής και εντεύθεν οι πωλητές
τοποθετούσαν τους πάγκους τους επί του οδοστρώματος και το αντίστοιχο (όπισθεν
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αυτών) πεζοδρόμιο το χρησιμοποιούσαν για τη τοποθέτηση εμπορευμάτων, κιβωτίων,
αλλά και για την δική τους μετακίνηση (γεγονός γνωστό της πάσοι),
Θεωρούμε προφανές ότι κάθε χώρος πωλητή λαϊκών αγορών (ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο, όπως αποτυπώνεται πιο κάτω) περιλαμβάνει τμήμα οδού και
τμήμα πεζοδρομίου, εξαιρουμένου κάθε ιδιωτικού χώρου (περιφράξεις, κάγκελα,
τοιχία ή άλλους ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους (χώρος πρασίνου κ.ά.)
Κατά συνέπεια, και προς άρση αμφισβητήσεων των δικαιωμάτων χρήσης των
πωλητών της λαϊκής αγοράς ορίζουμε ότι :
Στους πωλητές παραχωρείται ο χώρος εκείνος σχήματος παραλληλόγραμμου (στο
παραπάνω σχέδιο χαρακτηρίζεται ως «Θ») που ορίζεται (εξωτερικά όρια) από :
1) τη ρυμοτομική γραμμή (όρια ιδιοκτησιών)
2) τη ζώνη όδευσης (Ζ.Ο.) επί του οδοστρώματος η οποία διαμορφώνεται με
διαγράμμιση με ευθύνη της υπηρεσίας.
3) τις εκατέρωθεν γειτνιάζουσες (δεξιά και αριστερά έκαστης ) θέσεις πωλητών, οι
οποίες διαμορφώνονται με διαγράμμιση με ευθύνη της υπηρεσίας.

Σχήμα 2 : Μία θέση πωλητή (Α-Β-Γ-Δ) που περιλαμβάνει τμήμα του
οδοστρώματος και τμήμα του πεζοδρομίου

2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη
1) Το Ν. 2696/99 όπως ισχύει (άρθρα 4, 34 και 48)
2) Το Ν. 4497/17 όπως ισχύει (άρθρο 3 παρ. 4)
3) Την αρ. 14/2001 απόφαση του Δ. Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας (εγκρ.
2075/9-3-2001)
Και επειδή, από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 των ισχυουσών για το
υπαίθριο εμπόριο διατάξεων (Ν. 4497/17), σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η
τοποθέτηση εντός του χώρου των λαϊκών αγορών των «ειδικά διασκευασμένων»
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οχημάτων που πωλούν μεταποιημένα τρόφιμα και βιομηχανικά προϊόντα, και καθώς ο
κανονισμός της λαϊκής αγοράς (αρ. 14/2001 απόφαση - εγκρ. 2075/9-3-2001) δεν
προβλέπει σχετικά, ορίζουμε ότι :
κατά το χρόνο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, τα ειδικά διασκευασμένα
οχήματα που διακινούν βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα μπορούν να
παραμένουν στο χώρο της λαϊκής αγοράς και μόνο στην χώρο που τους παραχωρείται
(και χαρακτηρίζεται ως «θέση πωλητή»), όπως αυτός προσδιορίζεται πιο πάνω
σύμφωνα με τα παραπάνω), και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/17, όπως
ισχύει, κατ εξαίρεση των διατάξεων του Ν. 2696/99».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη πως το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας δεν συζήτησε το θέμα και με την αριθ. 35/2018
απόφασή του, αποφάσισε να ζητήσει η υπηρεσία τη σχετική γνωμοδότηση του
Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας σχετικά με την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου
και να επαναφέρει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση προς συζήτηση και η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα να μη συζητηθεί το θέμα στη
σημερινή συνεδρίαση και να επανέλθει μετά τη σχετική γνωμοδότηση του
Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας και της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά με την αναβολή συζήτησης του θέματος έως ότου εισηγηθεί
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και
τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος έως ότου εισηγηθεί η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής το θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ΝΒ.3852/2010.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 358/2018
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης

Ακριβές απόσπασμα

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Έδεσσα .11.2018

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος
Γεώργιος,

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης
Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Τμήμα αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Χ.
Μητσαράκη
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Προϊστάμενο Τμήματος αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών
δραστηριοτήτων Ε. Βιληγέννη

-

Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης Δ. Μεταξά

-

Αντιδήμαρχο Τ.Υ., Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Χ. Βερικούκη
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