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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40/2018     

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠ΄ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 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. 4.136/22.2.2018 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 Πέτκος Χρήστος  

2 Βερικούκης Χρήστος 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Δασκάλου Χρήστος  14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

4 Δημητριάδης Βασίλειος 15 Σόντρας Ιωάννης  

5 Δίου Αναστάσιος 16 Ταμβίσκου Ευτυχία  
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6 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης Δημήτριος 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Μουράτογλου Ιωάννης  21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Πασχάλης Αλέξανδρος   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Γιώγας Δημήτριος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κούκος Γεώργιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Μάρκου Διονύσιος 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα o Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας για τα θέματα 

που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν 

παραβρέθηκε. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

β. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

γ. Ριζαρίου  Κων/νος Δημητριάδης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραμματικού  Νικόλαος Μούκας.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τa 

θέματα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 4367/26.2.2018 εισήγηση της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, η 

οποία έχει ως εξής: 

Νομικό Πλαίσιο  
              Με τις διατάξεις του Ν. 2734/5-8-99 (ΦΕΚ 161 Α'): Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα 
και άλλες διατάξεις, καθορίστηκε το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων και το καθεστώς αδειοδότησης του 

χώρου εγκατάστασης αυτών.  
        Στη παρ. 2 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι  «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται 
από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, η 
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οποία συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη και αποτελείται από τον εισαγγελέα πρωτοδικών 
του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως πρόεδρο, το διευθυντή της Διεύθυνσης Υγιεινής της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως εισηγητή, το διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή 
Διεύθυνσης Ασφάλειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, καθώς επίσης και από ένα 
νομαρχιακό και ένα δημοτικό ή κοινοτικό, κατά περίπτωση, σύμβουλο, που ορίζονται με τους 
αναπληρωτές τους από το αντίστοιχο νομαρχιακό, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται και ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, ως Γραμματέας της Επιτροπής. Στον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.» 

   Στην ως ως διάταξη ορίζεται επίσης ότι  «3. Οι δήμοι και οι κοινότητες καθορίζουν, με 
απόφαση τους, τον αριθμό των εν λόγω αδειών που επιτρέπεται να χορηγούνται στην 
περιφέρειά τους, με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως 
με τον πληθυσμό τους και τη σύνθεση αυτού, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιμανιών και 
βιομηχανικών μονάδων, καθώς και με την ανάπτυξη εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων που 
επιβάλλουν απασχόληση ή διέλευση ατόμων από άλλες περιοχές. Κατά την πρώτη εφαρμογή 
του νόμου αυτού, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη 
ισχύος του. Επίσης, δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η 
χορήγηση τέτοιων αδειών». 

Ιστορικό 
    Με την αρ. 240/2014 απόφαση του Δ. Συμβουλίου του Δήμου μας, προσδιορίστηκε ως 

ανώτατος αριθμός των ανωτέρω αδειών σε δύο (2), ενώ ορίστηκαν ως τακτικό και 
αναπληρωματικό μέλος της ως άνω επιτροπής οι δημοτικοί σύμβουλοι ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΥ 
και ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ αντίστοιχα.  

   Με το αρ. στην υπ αριθμ ΔΔΥΚΜ/Β6/οικ/546713(3056)/21-12-2017 έγγραφο του Τμ. 
Δημόσιας Υγείας της οικείας Π. Ενότητας,  ζητείται αφενός ορισμός ενός τακτικού και ενός 
αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση της ως άνω επιτροπής, καθώς και αφετέρου 
ο αριθμός των αδειών που επιτρέπεται να χορηγηθούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. 

  Με την αρ. 870/10-1-2018 απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, διαπιστώθηκε και τυπικά η 
παύση ισχύος των δύο αδειών «εγκατάστασης και λειτουργίας οικήματος εκδιδόμενων επ 
αμοιβή προσώπων» που είχαν εκδοθεί σε αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα. 

 Με αφορμή το ως άνω έγγραφο της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας, και λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή στο Δήμο μας δεν υφίσταται πλέον 
καμία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας οικήματος εκδιδόμενων επ΄ αμοιβή προσώπου,  

α) να επανακαθορίσετε τον αριθμό των αδειών «εγκατάστασης και λειτουργίας οικήματος 
εκδιδόμενων επ αμοιβή προσώπων» που θα επιτρέπεται στο μέλλον να χορηγηθούν στα 
διοικητικά όρια του Δήμου μας. 

β) να ορίσετε τυχόν περιοχές εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιων 
αδειών 

γ) να επιβεβαιώσετε την επιλογή των ως άνω οριζόμενων δημοτικών συμβούλων που 
είχαν προταθεί με την αρ. 240.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ως 
μέλη της κατά νόμο επιτροπής ή να προτείνετε νέα κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε  να επιτρέπεται στο 

μέλλον να χορηγηθούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας έως δύο (2) άδειες 

«εγκατάστασης και λειτουργίας οικήματος εκδιδόμενων επ αμοιβή προσώπων» και στην 

επιτροπή ¨ Εγκατάστασης προσώπων  εκδιδόμενων με αμοιβή¨ να παραμείνουν οι ίδιοι δηλ. 
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ο Δημοτικός Σύμβουλος Αναστάσιος Δίου ως τακτικό μέλος και ο Δημοτικός Σύμβουλος 

Διονύσιος Μάρκου ως αναπληρωματικό μέλος. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

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  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Τη χορήγηση στα διοικητικά όρια του Δήμου μας έως δύο (2) αδειών 

«εγκατάστασης και λειτουργίας οικήματος εκδιδόμενων επ αμοιβή προσώπων». 

Β. Να παραμείνουν στην επιτροπή ¨ Εγκατάστασης προσώπων  εκδιδόμενων με 

αμοιβή¨ οι εκπρόσωποι του Δήμου που ορίστηκαν με την αριθμ. 240/2014 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου δηλ. ο Δημοτικός Σύμβουλος Αναστάσιος Δίου ως τακτικό μέλος και 

ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσιος Μάρκου ως αναπληρωματικό μέλος. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  40/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  6.3.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,    Δασκάλου Χρήστος,  

Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου  

Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος 

Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάμενο Τμήματος αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων  

Ε. Βιληγέννη 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Δημοτικό Σύμβουλο Αναστάσιο Δίου 

- Δημοτικό Σύμβουλο Διονύσιο Μάρκου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης Δ. Μεταξά 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ., Πολεοδομίας και Προγραμματισμού  Δ. Ταπαζίδη 
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