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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ   
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

                                                  (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2021 

      
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 
 
          Σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε με τη 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με 
αριθμ. πρωτ. 8.547/18-6-2021 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 τα τέσσερα (4) από τα 

εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος  

2. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος  
3. Μιχάλης Σαμλίδης, αναπλ. μέλος 

4. Θωμάς Ευάγγελος, τακτ. μέλος 
 

1. Μαρία Βλάχου –Κατσάρα, τακτ.μέλος 

2. Κων/νος Λαμπρόπουλος τακτ. μέλος 
3. Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος 

4. Ελένη Κίτσου, τακτικό μέλος 

         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 αλλά δεν συμμετείχε  κανείς. 

         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. 8090/10-6-2021 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής: 
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     Ν. 4497/17. Άρθρο 32 Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών 
πωλητών σε λαϊκές αγορές 

«1. Ο παραγωγός, ….Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις, στις 
οικείες Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, ….Η Επιτροπή αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό σε 
σχέση με τα αιτήματα αυτά …Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στους οικείους 
δήμους. 2. Ο φορέας λειτουργίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή ή οι 
λαϊκές αγορές, που αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής, αναλαμβάνει τις διαδικασίες 
ενημέρωσης….3. Οι θέσεις που αποδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 
στους παραγωγούς -πωλητές, είναι προσωρινές». 

Με πράξεις της αρμόδιας επιτροπής λαϊκών αγορών τοποθετήθηκαν προσωρινώς στη λαϊκή 
αγορά της Έδεσσας κατά τα προηγούμενα έτη και προ της 17-2-2020, οι κάτωθι 
παραγωγοί πωλητές : 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. 

ΘΕΣΗΣ 

ΜΕΤΡΑ 

1. ΜΟΡΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 

155 5 

2          ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ  ΣΤΕΛ.  129 5 
1. ΣΙΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
 

157 3 
2. QOSAIARTUR 
 

111 4 

3. ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

162 3 
4. ΓΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

31 5 
5. ΔΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

14 4 

 
 
Κατόπιν αυτού και καθώς ο Δήμος Έδεσσας αποτελεί φορέα λειτουργίας για τις λαϊκές 
αγορές που λειτουργούν στα διοικητικά του όρια, η υπηρεσία μας προέβη στη κίνηση 
διαδικασίας  απόδοσης θέσεων σε έκαστο πωλητή από τους παραπάνω επιλεγέντες και 
μοριοδοτηθέντες, στα πλαίσια των άρθρων 32 και 33 του Ν. 4497/17.  Οι παραπάνω 
κλήθηκαν και προσερχόμενοι στην υπηρεσία μας την 22-4-2021 κατόπιν της αρ. 
5288/15-4-2021 ανακοίνωσης του Δήμου μας και άπαντες από κοινού επέλεξαν τις 
θέσεις που επιθυμούσαν, σύμφωνα με το από 22-4-2021 σχετικό πρακτικό που 
συνυπέγραψαν και ανταποκρίνεται στον παραπάνω πίνακα. 
 
 Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε την έγκριση της τοποθέτησης των παραπάνω, με έναρξη 
ισχύος από την 22-4-2021 ημέρα υπογραφής του πρακτικού. 
 
 Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο τμήμα Εσόδων για τις δικές του ενέργειες όσο αφορά 
στην καταγραφή των θέσεων που αντιστοιχούν στους παραπάνω. 
 
  
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 8090/10-6-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης 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. 
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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 

          Την έγκριση της τοποθέτησης στη Λαϊκή Αγορά της Έδεσσας των κάτωθι 
αναφερόμενων παραγωγών πωλητών: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΜΕΤΡΑ 

1. ΜΟΡΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 

155 5 

2. ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ  ΣΤΕΛ. 129 5 

3.ΣΙΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

 

157 3 

4. QOSAIARTUR 
 

111 4 

5.ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

162 3 

6.ΓΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

31 5 

7.ΔΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

14 4 

 
με έναρξη ισχύος από την 22-4-2021, ημέρα υπογραφής του πρακτικού. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:40 μ.μ. 

                   Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 9/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 29/6/2021 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Δημήτριος Γιώγας, Μιχάλης Σαμλίδης, Ευάγγελος 
Θωμάς. 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Δ/νση Προγρ/μού, Οργάνωσης, Πληρ/κής και Τοπ-Οικ/κής Ανάπτυξης  

κ. Ε. Βιληγέννη 
 

Εσωτερική διανομή (ηλεκτρονικά): 

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

 


