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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2022 
  
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – 

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΟΥ. 
 
         Σήμερα, Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:30 συνεδρίασε δια ζώσης στο 

Δημοτικό Κατάστημα και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της 
αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. 

πρωτ. 653/21-1-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής 
τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να 
συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, γιατί συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. 1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος  
2. 2. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. μέλος 

3. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα,Τακτ. Μέλος 
4. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος 
5. Σωτήριος Μούκας, Τακτικό μέλος 

6. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος 
7. Δήμητρα Καραμάνη, τακτικό μέλος 

  

       Ο Πρόεδρος και τα μέλη, Μαρία Βλάχου-Κατσάρα και Σωτήριος Μούκας, 
συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα μέλη, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Δημήτριος 
Γιώγας, Ελένη Κίτσου και Δήμητρα Καραμάνη με τηλεδιάσκεψη. 

       Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, εφόσον στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την Κοινότητά τους και δεν έλαβε μέρος 

κανείς στη συνεδρίαση. 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 



       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 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης είχε κοινοποιήσει στα μέλη την αριθμ. 500/18-1-2022 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής: 
Α) Νομικό Πλαίσιο 

Στο Ν. 4497/17 και στο άρθρο 2 περ. 17 ορίζεται ότι : 
«17. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την 
εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που 
επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της 
εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές 
….Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες 
αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του 
οποίου λειτουργεί η αγορά». 
Στο Ν. 4497/17 και στο άρθρο 27 παρ. 1 στ. α)  ορίζεται ότι 

Άρθρο 27 Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών 

«1. Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς φροντίζει για: 

α. την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και καταναλωτών 

β)…» 
Β) Εισηγητικό μέρος 

Βα) Σκεπτικό 
Λόγω των διαγραφώνπωλητών και επειδή : 
Α) αφενός δημιουργούνται κενές θέσεις που δεν πληρώνονται (δεν στελεχώνονται με 
νέους πωλητές) παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Δήμου μας και  
Β) αφετέρου πολλές θέσεις έχουν μήκος κάτω από το μ.ο. μήκους όμοιων θέσεων, και 
για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμο να αυξηθεί ώστε να είναι πιο κοντά στα μήκη των 
λοιπών πωλητών σε συνδυασμό με 
Γ) το ότι πολλές θέσεις στερούνται παρακείμενων διαδρόμων εξυπηρέτησης πεζών και 
πωλητών 
Ββ) εισήγηση 

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων και του ακολουθούμενου σκεπτικού,  εισηγούμαστε : 
1) η κατάργηση της κενής θέσης που προκύπτει από τη διαγραφή της κ. 

ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ (αρ. θέσης 251)με ταυτόχρονη αύξηση του μήκων 
των γειτονικών θέσεων (αρ. 252 και αρ. 253) από έξι (5) και (6) σε οχτώ (8) και οχτώ (8) 
αντίστοιχα, με ταυτόχρονη δημιουργία δύο (2) κενών διαδρόμων μήκους από ενάμισι 
(1,5) μέτρο έκαστος. 

 
2) τη κατάργηση της κενής θέσης που προκύπτει από τη διαγραφή της κ. 

ΚΑΡΑΘΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, με αρ. θέσης 303, με ταυτόχρονη αύξηση του μήκους 
των γειτονικών θέσεων (αρ. 301 και 302) από πέντε (5) και (6) σε οχτώ (8) και οχτώ (8) 
αντίστοιχα, με ταυτόχρονη δημιουργία τριών (3) κενών διαδρόμων μήκους 1 μ. 
έκαστος.  



     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 την αριθμ. 500/18-1-2022 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 
4735/2020 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 

πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

1. Την κατάργηση της κενής θέσης που προκύπτει από τη διαγραφή της κ. 

Χρυσοπηγής Μιχαλεντζάκη (αριθμ. 251) και, ταυτόχρονα, την αύξηση του μήκους 

των γειτονικών θέσεων (αριθμ. 252 και 253)  από πέντε (5) και έξι (6) σε οκτώ (8) και 

οκτώ (8), αντίστοιχα, και τη δημιουργία δύο (2) κενών διαδρόμων, μήκους ενάμισι 

(1,5 μ.) μέτρου έκαστος. 

2. Την κατάργηση της κενής θέσης που προκύπτει από τη διαγραφή της κ. 

Παρασκευής Καραθάνα (αριθμ.303) και, ταυτόχρονα, την αύξηση του μήκους των 

γειτονικών θέσεων (αριθμ. 301 και 302)  από πέντε (5) και έξι (6) σε οκτώ (8) και 

οκτώ (8), αντίστοιχα, και τη δημιουργία τριών (3) κενών διαδρόμων, μήκους ενός 

(1μ.) μέτρου έκαστος. 

                    Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 6/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 14:15. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 28/1/2022 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Δημήτριος Γιώγας, Μαρία Κατσάρα-Βλάχου, 
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Σωτήριος Μούκας, 

Ελένη Κίτσου, Δήμητρα Καραμάνη 

 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κ. Ε. Βιληγέννη 
Εσωτερική διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Δ/νση Προγρ/μού, Οργάνωσης, Πληρ/κής και Τοπ-Οικ/κής Ανάπτυξης. 


