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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  38/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

18. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 940/21.1.2019 

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

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας Δημήτριος  17 Σόντρας Ιωάννης  
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6 Δασκάλου Χρήστος  18 Ταμβίσκου Ευτυχία  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 19 Ταπαζίδης Δημήτριος 

8 Δίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μάρκου Διονύσιος 

2 Ζδρου Αικατερίνη 4 Πέτκος Χρήστος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ταπαζίδης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα όμως δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος 

της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

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.  Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

β. Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

γ. Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

ε. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

στ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

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. 

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν με 

την ακόλουθη σειρά τα  θέματα 19ο και 12ο  της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 532/14.1.2019 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 την παρ. 1 στοιχ. 17 του άρθρου 1 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…» 

Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 36 του Ν. 4497/17 :   

«5. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ως εξής: α. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην 

καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα: αα) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές 

αγορές και ββ) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. Το ημερήσιο τέλος 

καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά τα αναλογούντα ημερήσια τέλη κατά το μήνα αυτό. Το ύψος του ανά 

μήνα ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 80% 

του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι 

παραγωγοί πωλητές να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Αν ο παραγωγός πωλητής 

απουσιάζει περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το φορέα λειτουργίας για την 

απουσία του, πριν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση απουσίας 

του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με το 

εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου ημερήσιου δικαιώματος. Σε περιπτώσεις φυσικής ή άλλης καταστροφής της 

παραγωγής τους, οι παραγωγοί πωλητές οφείλουν να ενημερώσουν το φορέα λειτουργίας για τη διάρκεια 

και το λόγο της απουσίας τους από τις λαϊκές αγορές και να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση 

του ημερήσιου τέλους. Για το αίτημα αυτό του παραγωγού - πωλητή γνωμοδοτεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο παραγωγός πωλητής δεν χάνει τη θέση του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 32». 
β. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους 

ανάλογα με: αα) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα 

με βάση την άδειά τους και ββ) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. Από το ημερήσιο τέλος 

απαλλάσσονται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω 
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ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον 

αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας. 
 

2. Το άρθρο 35 του Ν. 4497/17, όπως ισχύει. 

3. 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». 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 27, 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 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. 
 

5. Την ανάγκη «κένωσης» θέσεων που καταλαμβάνουν πωλητές των οποίων οι άδειες 

ανεστάλησαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (176/26-9-2018) και οι οποίοι 

δεν προσήλθαν για ρύθμιση ή εξόφληση οφειλών τους προς το Δήμο. 

6. Την ανάγκη «κένωσης» θέσεων πωλητών οι οποίοι δεν προσέρχονται  αδικαιολόγητα 

και απόδοσης αυτών σε νέους πωλητές. 

7. Την ανάγκη «κένωσης» θέσεων πωλητών οι οποίοι με αίτησή τους ζητούν τη 

διαγραφή τους για ίδιους λόγους. 

8. Την ανάγκη περιορισμένης έκτασης χωρικών διευθετήσεων εντός της λαϊκής αγοράς 

της Έδεσσας. 

9. Την ανάγκη αυτοτελών αλλαγών θέσεων πωλητών εντός της αυτής λαϊκής αγοράς.  

 

Β) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

    Η αποβολή ή διαγραφή πωλητών λαϊκών αγορών από συγκεκριμένη/ες λαίκή/ές και 
συγκεκριμένες θέσεις, αφορά πωλητές που δεν προσέρχονται στη/στις λαϊκή αγορά είτε 
δηλώνοντάς το (παραίτηση, συνταξιοδότηση κ.λπ.), είτε χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας 
(για οποιαδήποτε λόγο), είτε λόγω μη καταβολής του ημερήσιου τέλους. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η διαγραφή/αποβολή εξυπηρετεί – μεταξύ άλλων - την «απελευθέρωση» των ως 
άνω θέσεων προκειμένου αυτές να αποδοθούν σε νέους πωλητές που επιθυμούν να 
εργαστούν.  
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                    Με βάση τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

Α)  την αποβολή από τη λαϊκή αγορά της Έδεσσας των παραγωγών πωλητών λαϊκών 
αγορών η ισχύς της άδειάς των οποίων ανεστάλη  -ως προς τις λαϊκές αγορές της Έδεσσας 
- με την αρ.  279/2018απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, καθώς, παρά την 
πάροδο μακρού χρόνου από την ως άνω απόφαση δεν προσήλθαν για εξόφληση ή 
ρύθμιση των οφειλομένων ημερήσιων τελών συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Έδεσσας, 
προκειμένου στη συνέχεια οι θέσεις αυτές να αποδοθούν σε νέους παραγωγούς ή να 
διευθετηθούν ως εξής : 

1. ΣΑΔΡΑΖΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (κάτοικος Αλμωπίας). 

2. ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (κάτοικος Σκύδρας). 

    Οι παραπάνω πωλητές θα μπορούν οποτεδήποτε – εφόσον εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν 
τις οφειλές τους - να αιτηθούν την εκ νέου συμμετοχή τους στη λαϊκή αγορά του Δήμου 
μας, σε νέα κενή θέση (αρ. 36 του Ν. 4497/17). 

 

Β) Την αποβολή ή διαγραφή κατά περίπτωση από τη λαϊκή αγορά της Έδεσσας 
πωλητών για διάφορους λόγους, ως εξής :  

1. ΣΓΟΥΡΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ (κάτοικος Πέλλας) : Παραγωγός. Μη προσέλευση και μη καταβολή 

ημερήσιου τέλους από 1/2017 (πλέον παλαιών οφειλών ετών 2013, 2014). 

2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (κάτοικος Έδεσσας) : Επαγγελματίας (υποχρέωση συνεχούς 

προσέλευσης). Μη προσέλευση από 6/2018  και μη καταβολή ημερήσιου τέλους από 

1/2017 (πλέον παλαιές οφειλές ετών 2008, 2009). 

 

Γ)  Την διαγραφή από τη λαϊκή αγορά της Έδεσσας πωλητών για διάφορους λόγους, ως 
εξής :  
 

1. ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ (κάτοικος Έδεσσας) : Επαγγελματίας. Αίτηση-δήλωση ιδίας (19325/31-

10-2018 αίτηση) για ακύρωση της άδειας λόγω συνταξιοδότησης. 

2. ΧΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κάτοικος Αμυνταίου) : Επαγγελματίας. Αίτηση-δήλωση ιδίου για 

διαγραφή λόγω ακύρωσης της άδειάς αυτού (αρ. 16898/28-11-2018 απόφαση 

Δημάρχου Δήμου Αμυνταίου). 

 

2. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Οι χωρικές «διευθετήσεις» αφορούν τον προσδιορισμό των αλλαγών που προκύπτουν 
από την κένωση μεμονωμένων θέσεων, αρμοδιότητα που αποδίδεται στους εκάστοτε 
κατά νόμο «φορείς λειτουργίας». Κατόπιν αυτών, 

 

                                            Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

2.1 Την κατάργηση της αρ. 275-6 θέσης (κυκλικός κόμβος) - της οποίας η κάτοχος (ΓΚΑΝΑ 

ΜΑΡΙΑ, Καντίνα), παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης – για λόγους λειτουργικότητας της 

περιοχής (γειτονικές θέσεις και όδευση πεζών). 
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2.2 Την κατάργησης της αρ. 147 θέσης (οδός Κρήτης, 3 μέτρα) που προκύπτει λόγω της 

αποβολής αυτού για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω και προς το σκοπό 

διεύρυνσης γειτονικών θέσεων αρ. 146, 148, 151 και διευθέτηση «κενών» μεταξύ των 

θέσεων.  

 

3. ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ 

3.1 Η κ. ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, επαγγελματίας πωλητής με την αρ. 9485/18-12-2018 

απόφαση του κ. Δημάρχου προέβη σε αλλαγή αντικειμένου δραστηριοποίησης, ήτοι από 

«έτοιμα ενδύματα» σε «μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα», 

με αποτέλεσμα να καθίσταται υποχρεωτική ή μεταφορά της (αλλαγή θέσης) από τον 

τομέα βιομηχανικών προϊόντων στον τομέα διατροφικών προϊόντων. 

           Κατόπιν αυτού, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την μεταφορά του ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΕΤΡΟΥ στη 
κενωθείσα λόγω αποβολής θέση με αρ. 120-1 (4 μέτρα, πρώην ΣΑΤΡΑΖΑΜΗ), καθώς και τη 
μεταφορά της υπ΄αριθμ.  232 θέσης στην 131 θέση. 
 

 Οι περεταίρω ειδικότερες διευθετήσεις των χώρων (ακριβής αναπροσαρμογή μηκών 
πάγκων και διαδρόμων), θα προσδιοριστούν με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου.  

 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 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 ομόφωνα  

Α.  Την αποβολή από τη λαϊκή αγορά της Έδεσσας των παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών η ισχύς της άδειάς των οποίων ανεστάλη  -ως προς τις λαϊκές 

αγορές της Έδεσσας - με την αρ.  279/2018απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έδεσσας, καθώς, παρά την πάροδο μακρού χρόνου από την ως άνω απόφαση δεν 

προσήλθαν για εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλομένων ημερήσιων τελών 

συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Έδεσσας, προκειμένου στη συνέχεια οι θέσεις αυτές 

να αποδοθούν σε νέους παραγωγούς ή να διευθετηθούν ως εξής : 

1. ΣΑΔΡΑΖΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (κάτοικος Αλμωπίας). 

2. ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (κάτοικος Σκύδρας). 

    Οι παραπάνω πωλητές θα μπορούν οποτεδήποτε – εφόσον εξοφλήσουν ή 

ρυθμίσουν τις οφειλές τους - να αιτηθούν την εκ νέου συμμετοχή τους στη λαϊκή 

αγορά του Δήμου μας, σε νέα κενή θέση (αρ. 36 του Ν. 4497/17). 
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Β. Την αποβολή ή διαγραφή κατά περίπτωση από τη λαϊκή αγορά της Έδεσσας 

πωλητών για διάφορους λόγους, ως εξής :  

1. ΣΓΟΥΡΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ (κάτοικος Πέλλας) : Παραγωγός. Μη προσέλευση και μη 

καταβολή ημερήσιου τέλους από 1/2017 (πλέον παλαιών οφειλών ετών 2013, 

2014). 

2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (κάτοικος Έδεσσας) : Επαγγελματίας (υποχρέωση 

συνεχούς προσέλευσης). Μη προσέλευση από 6/2018  και μη καταβολή 

ημερήσιου τέλους από 1/2017 (πλέον παλαιές οφειλές ετών 2008, 2009). 

Γ.  Τη διαγραφή από τη λαϊκή αγορά της Έδεσσας πωλητών για διάφορους 

λόγους, ως εξής :  

1. ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ (κάτοικος Έδεσσας): Επαγγελματίας. Αίτηση-δήλωση ιδίας 

(19325/31-10-2018 αίτηση) για ακύρωση της άδειας λόγω συνταξιοδότησης. 

2. ΧΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κάτοικος Αμυνταίου) : Επαγγελματίας. Αίτηση-δήλωση ιδίου 

για διαγραφή λόγω ακύρωσης της άδειάς αυτού (αρ. 16898/28-11-2018 

απόφαση Δημάρχου Δήμου Αμυνταίου). 

 Δ. Την κατάργηση θέσεων της λαϊκής αγοράς Έδεσσας, ως εξής: 

   1.  της αρ. 275-6 θέσης (κυκλικός κόμβος) - της οποίας η κάτοχος (ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ, 

Καντίνα), παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης – για λόγους λειτουργικότητας της 

περιοχής (γειτονικές θέσεις και όδευση πεζών). 

  2. της αρ. 147 θέσης (οδός Κρήτης, 3 μέτρα) που προκύπτει λόγω της αποβολής 

αυτού για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω και προς το σκοπό διεύρυνσης 

γειτονικών θέσεων αρ. 146, 148, 151 και διευθέτηση «κενών» μεταξύ των θέσεων.  

 Ε. Τη μεταφορά του ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΕΤΡΟΥ στην κενωθείσα λόγω αποβολής θέση με 

αρ. 120-1 (4 μέτρα, πρώην ΣΑΤΡΑΖΑΜΗ), καθώς και τη μεταφορά της υπ΄αριθμ.  232 

θέσης στην 131 θέση. 

   Οι περεταίρω ειδικότερες διευθετήσεις των χώρων (ακριβής αναπροσαρμογή 

μηκών πάγκων και διαδρόμων), θα προσδιοριστούν με απόφαση του αρμόδιου 

αντιδημάρχου.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  38/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  8.2.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, 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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