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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 237/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18449/26.9.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 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», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 25 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μούκας Σωτήριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Γιώγας Δημήτριος 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

5 Δελής Αθανάσιος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

6 Θεοδώρου Έλλη 19 Ρυσάφης Αντώνιος 
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7 Θωμάς Ευάγγελος 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Καραμάνη Δήμητρα 22 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Καραπατσούδη Ελένη 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κίτσου Ελένη   

                                                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 2 Πέτκου Αναστάσιος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Πέτκου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός 

ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης 

γ. Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης 

δ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

β. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου.  

δ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της 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. 
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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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 18327/24.9.2019 εισήγηση της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Τοπικής Οικονομικής 

ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 

«Α) Νομικό Πλαίσιο 

Στη παρούσα εισήγηση λαμβάνουμε υπόψη : 

1. Το Ν. 4264/2014 όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα, 1, 32 και 36, όπως ισχύουν. 

Σύμφωνα με το στοιχ. 17 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4497/17, 

«..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 που λειτουργούν 

εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος 

φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. 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…» 

 
2. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο : 

« 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν 

εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 

μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4497/2017, σύμφωνα με την οποία : 
 

«4. Κάθε λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους εξής τομείς: 

α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων. 

β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς». 

καθώς και αυτή της παρ. 2 του άρθ. 30 του Ν. 4497/17, σύμφωνα με την οποία :  

«2. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία βιομηχανικών ειδών της Κατηγορίας Ε΄ σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα 

γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί το χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην 

προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Οι φορείς λειτουργίας λαϊκών 

αγορών μεριμνούν για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της αγοράς. Τα αναφερόμενα στην παρούσα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την προκήρυξη νέων αδειών και τον καθορισμό του είδους αυτών. 

 

4. Την έλλειψη ενδιαφέροντος πλήρωσης των επαγγελματικών θέσεων από αντίστοιχους πωλητές. 

 
1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ» ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

 

Μετά την υποχρεωτική μετακίνηση του κ.  ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΧΡΗΣΤΟΥ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών κάτοικου Σκύδρας σε άλλο τομέα 
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και συγκεκριμένα από τη θέση 21/22 στη θέση 213, λόγω αλλαγής αντικειμένου (από 

«ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΆ» σε «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ» ,  η αρ.  21-22 θέση που κατείχε ο 
μετακινούμενος επαγγελματίας πωλητής, κενώθηκε.  

Η κενωθείσα θέση προκηρύχθηκε – μαζί με άλλες κενές επαγγελματικές θέσεις - με 
την αρ. πρωτ.: 246588(1050)/16-4-2019 απόφαση της οικείας Περιφέρειας. Μετά το 
πέρας της προκήρυξης, η θέση παρέμεινε κενή, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση 
από επαγγελματία πωλητή με όμοιο αντικείμενο. 

       Για το λόγο αυτό και ελλείψει ενδιαφέροντος από επαγγελματίες πωλητές, 
προτείνουμε τη μετατροπή της επαγγελματικής κενής θέσης σε παραγωγική, 

καθώς αφενός το ενδιαφέρον από παραγωγούς είναι διαρκές, αφετέρου εξυπηρετεί 
τον  πρωταρχικό σκοπό της λειτουργίας των λαϊκών αγορών ως θεσμού. 

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ 
ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προκήρυξης που αναφέρθηκες στο 
παραπάνω θέμα – εκτός της αναφερόμενης πιο πάνω κενής θέσης 

αγροτοδιατροφικών προϊόντων – εξακολουθούν να παραμένουν ακόμη τρεις (3) 
κενές θέσεις με αντικείμενο «Βιομηχανικά είδη».  
 

    Οι θέσεις αυτές, θα πρέπει : 
 

 είτε να ζητήσουμε από την Περιφέρεια να επαναπροκυρυχθούν, μετά από 

έγγραφό μας (καθώς η μετατροπή τους σε παραγωγικές δεν είναι δυνατή αφού 

βρίσκεται στον τομέα βιομηχανικών προϊόντων) . 

 
 είτε να διαγραφούν με διεύρυνση παρακείμενων θέσεων και έως του μέγιστου 

μήκους των 8 μέτρων ή/ και την δημιουργία διαδρόμων για τη καλύτερη λειτουργία 

της λαϊκής αγοράς και με βάση της αρχές της διαφάνειας και της  ισοτιμίας.  

 

Για το δεύτερο απαιτείται η υποβολή πρότασης από την οικεία επιτροπή λαϊκών 

αγορών. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας είχε ζητήσει από την επιτροπή με το αρ. 
6596/12-4-2019 έγγραφό της να υποβάλει σχετική «πρόταση». Ωστόσο η επιτροπή, 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 83885(423)/15-02-2018 απόφαση και η 
οποία συνεδρίασε για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2018 (πρακτικό 2, 
γνωμοδότηση 8) δεν έχει απαντήσει ακόμη. Κατά συνέπεια τίθεται το ζήτημα της 

οίκοθεν διεύρυνσης των παγκών των παραπάνω επαγγελματικών θέσεων - και όπου 
υπάρχει η δυνατότητα - μετά από κατάργηση των μη πληρωθέντων θέσεων. 

 

 Επειδή αφενός οι θέσεις επαγγελματιών πωλητών παρέμειναν κενές, 

 

 Επειδή η ζήτηση για κάλυψη των θέσεων εμφανίζεται μειωμένη όπως 

αποδείχθηκε από την προκήρυξη που προηγήθηκε 

 

 Επειδή μία νέα προκήρυξη θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και μη ασφαλής ως 

προς το αποτέλεσμα 
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 Επειδή υπάρχει ζήτηση για αύξηση του μήκους των παγκών έως του μέγιστου 

επιτρεπτού των 8 μέτρων (για επαγγελματίες βιομηχανικών προϊόντων) 

 

 Επειδή άλλως οι θέσεις καταπατώνται από παράπλευρους πωλητές 

δημιουργώντας προβλήματα. 

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε είτε για την εκ νέου προκήρυξη των θέσεων, είτε 

για την οίκοθεν κατάργησή τους με διεύρυνση του μήκους των παρακειμένων 

πάγκων και έως των 8 μ. ή/και δημιουργίας διαδρόμων όπου υπάρχει η δυνατότητα». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε όσον αφορά τη διαγραφή θέσεων που έμειναν 

αδιάθετες να ζητήσουμε από την Περιφέρεια να επαναπροκυρυχθούν, μετά από έγγραφό 

μας. 

Κατόπιν, αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«Κοινωνία σε Κίνηση» κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής, πρότεινε να  διαγραφούν με διεύρυνση 

παρακείμενων θέσεων και έως του μέγιστου μήκους των 8 μέτρων ή/ και την δημιουργία 

διαδρόμων για τη καλύτερη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και με βάση της αρχές της 

διαφάνειας και της  ισοτιμίας.  

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του Προέδρου κ. Φίλιππου 

Γκιούρου, τάχθηκαν 17 μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. Σωτήριος Μούκας, 

Ιωάννης Μουράτογλου, Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Φίλιππος 

Γκιούρος, Μιχαήλ Σαμλίδης, Μαρία Βλάχου – Κατσάρα,  Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, 

Αλέξανδρος Πασχάλης, Ιωάννης Χατζογλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ευτυχία Ταμβίσκου, 

Έλλη Θεοδώρου, Ελένη Κίτσου, Ιγνάτιος Κετσιτζίδης, Χρήστος Γάτσης και Δημήτριος 

Τζιάκος,  

Με την  πρόταση του κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, τάχθηκαν 9 μέλη του συμβουλίου και 

ονομαστικά οι κ.κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ελευθέριος Παπαδόπουλος, Αντώνιος 

Ξυλουργίδης, Γεώργιος Μουστάκας, Δήμητρα Καραμάνη, Ευάγγελος Θωμάς, 

Αναστάσιος Πέτκου, Αθανάσιος Δελής και Ελένη Καραμπατσούδη.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την παραπάνω διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη του 

την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 

του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει  

Α.  ομόφωνα  Τη μετατροπή της επαγγελματικής κενής θέσης με αριθ.  21-22 σε 

παραγωγική.  
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Β. κατά πλειοψηφία Να ζητήσουμε από την Περιφέρεια με έγγραφό μας να 

επαναπροκυρυχθούν οι τρεις (3) κενές θέσεις με αντικείμενο «Βιομηχανικά είδη». 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ελευθέριος Παπαδόπουλος, 

Αντώνιος Ξυλουργίδης, Γεώργιος Μουστάκας, Δήμητρα Καραμάνη, Ευάγγελος Θωμάς, 

Αναστάσιος Πέτκου, Αθανάσιος Δελής και Ελένη Καραμπατσούδη μειοψήφησαν με το 

δεύτερο μέρος της παραπάνω απόφασης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγας δεν συμμετείχε στον 

καταρτισμό και τη λήψη του δεύτερου μέρους της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  237/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  9.10.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, 

Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου 

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής 

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 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 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Υπαίθριας 

διαφήμισης, Υπαίθριου εμπορίου  και Λαϊκών αγορών  Μ. Βλάχου - 

Κατσάρα 
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