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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  295/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

28.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ν. 

2734/99 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, 

ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20.061/17.10.2019 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 
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6 Θεοδώρου Έλλη 19 Πέτκου Αναστάσιος 

7 Θωμάς Ευάγγελος 20 Ρυσάφης Αντώνιος 

8 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 21 Σαμλίδης Μιχαήλ 

9 Καραμάνη Δήμητρα 22 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Κίτσου Ελένη 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Καραπατσούδη Ελένη 2 Ταμβίσκου Ευτυχία 

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. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου 

γ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

δ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

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. 

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  προτάχθηκε το 25ο   

θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 19458/10.10.2019 εισήγηση της 
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Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 

, η οποία έχει ως εξής: 

«1.1.  Ιστορικό Θέματος 

        Με το αρ. 604018/3012/27-9-2019 έγγραφο της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας, ζητείται ο 
ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της κατ΄ άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 επιτροπής, η 
οποία γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας εκδιδομένων επ αμοιβή προσώπων. 

      Με το ίδιο έγγραφο ζητείται ο καθορισμός του αριθμού των παραπάνω αδειών κατ΄ ανώτατο 
όριο που επιτρέπεται να χορηγούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.  

      Για τα θέματα αυτά, με την αρ. 240/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε οριστεί ο 
εκπρόσωπος του Δήμου Έδεσσας στην παραπάνω επιτροπή και ο αναπληρωτής του, καθώς και ο 
ανώτατος αριθμός αδειών. 

  1.2.  Νομικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2734/99,  

 

«Άρθρο 3  Εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή  
1. …. 2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, ύστερα από σύμφώνη γνώμη 

επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη και αποτελείται απόφαση 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….» 

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. ….Επίσης, δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η χορήγηση 

τέτοιων αδειών.» 
 
 
 

        Μετά από τα παραπάνω, το Δ.Σ. ενόψει της νέας του σύνθεσης αφενός να παρακαλείται να 
προβεί στον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Έδεσσας στην παραπάνω επιτροπή και αναπληρωτή 
αυτού και αφετέρου να αποφασίσει την διατήρηση ή μη του ανωτάτου αριθμού των δύο αδειών 
όπως ισχύει με την αρ. 240/2014 απόφασή του».  

 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η παράταξη του Δημάρχου 

δεν προτείνει μέλη και ζήτησε από τις υπόλοιπες παρατάξεις να προτείνουν τακτικό και 

αναπληρωματικό μέλος. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση» δεν 

πρότεινε μέλη και στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον επικαφαλής της δημοτικής παράταξης 

«Ενωτική Δράση» κ. Αντώνιο Ρυσάφη, ο οποίος πρότεινε να ορισθεί ο κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης 

ως τακτικό μέλος και ο κ. Χρήστος Γάτσης ως αναπληρωματικό μέλος. 

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  



 4 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Ιγνάτιο Κετσιτζίδη ως τακτικό μέλος στην επιτροπή του 

άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 και αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο 

Χρήστο Γάτση. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σωτήριος Μούκας, Ιωάννης Μουράτογλου, Δημήτριος 

Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Φίλιππος Γκιούρος, Μιχαήλ Σαμλίδης, Μαρία 

Βλάχου – Κατσάρα,  Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αλέξανδρος Πασχάλης και Ιωάννης 

Χατζογλου δεν συμμετείχαν στον καταρτισμό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή 

ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  295/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  5.11.2019 

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, 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, Τζιάκος Δημήτριος, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-  Προϊστάμενο Τμήματος αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων  

Ε. Βιληγέννη 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

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

οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, και Αλληλεγγύης, Ποιότητας Ζωής  και 

Εύρυθμης λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων & 

Επιχειρήσεων Κ. Λαμπρόπουλο 

 


