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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΩΛΗΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.
Σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε δια
περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-32020 «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. 3.266/9-3-2020 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 έξι (6) από τα
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου ΔήμαρχοςΠρόεδρος,
1. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. Μέλος.
2. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος,
3.Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος,
4. Δημήτριος Γιώγας, Τακτικό μέλος,
5.Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος,
6.Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκε 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 Ευαγγελία Δημητριάδου, 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.
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθμ. πρωτ. 2863/28-2-2020 εισήγηση του
Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, οι
οποίες αναφέρουν τα ακόλουθα:
Νομικό Πλαίσιο
Στη παρούσα εισήγηση λαμβάνουμε υπόψη :
•
Το Ν. 4497/2017 όπως ισχύει.
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…»
Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα
πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του
είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές
αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. Ο φορέας λειτουργίας
της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς διαπιστώνει την αναστολή με απόφασή του
που κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18. Σε περίπτωση
μεταγενέστερης εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών η αναστολή αίρεται και εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική απόφαση του οικείου φορέα λειτουργίας.
Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 36 του Ν. 4497/17 :
«1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή
παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό
τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών,
2… 3. ….4. …..5. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ως εξής: α. Οι παραγωγοί πωλητές
λαϊκών αγορών….» 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…..».
•

•

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 5 και 6 του ως άνω νόμου,
«5. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. οικειοθελώς, με δήλωσή του,
β. αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος,
για δύο συνεχόμενους μήνες,
γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται αναλογικά και στην
περίπτωση επαγγελματία πωλητή.
Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο :
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« 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».
ββ) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
α) Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ πωλητών λαϊκών αγορών από
συγκεκριμένη/ες
λαϊκή/ές
και
συγκεκριμένες
θέσεις,
αφορά
πωλητές που – σύμφωνα με το νόμο - δεν καταβάλλουν το ημερήσιο τέλος για
πάνω από δύο συνεχόμενους μήνες (3 και άνω).
β) Η αναστολή αυτή σύμφωνα με τα παραπάνω, αίρεται με όμοια απόφαση, εάν
αυτός καταβάλλει τις οφειλές η ρυθμίσει νόμιμα τις σχετικές οφειλές.
γ) Η ως άνω προσωρινή αναστολή ισχύος της άδειας του πωλητή, αφορά μόνο τις
λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν καταβάλει και μόνο τον φορέα λειτουργίας
που εξ αυτού του λόγου έχει απαιτήσεις από ημερήσιο τέλος λαϊκών αγορών
σύμφωνα με τα παραπάνω (άνω των δύο συνεχόμενων μηνών). Εν προκειμένω η άδεια
θα πρέπει να ανασταλεί από το Δήμο Έδεσσας στον οποίο ο παραπάνω δεν καταβάλλει
το ημερήσιο τέλος και προφανώς μόνο για αυτές τις λαϊκές που ανήκουν στη διαχείρισή
του και δεν ασκεί επιρροή στη δραστηριοποίηση του πωλητή σε άλλες λαϊκές αγορές
άλλου φορέα λειτουργίας.
δ) Ταυτόχρονα με την ως άνω προσωρινή αναστολή ισχύος του πωλητή, αυτός –
σύμφωνα με το νόμο - χάνει τη συγκεκριμένη θέση στην οποία δραστηριοποιείται.
Στο βαθμό που η συγκεκριμένη διάταξη δεν αναφέρει τίποτα περί επανάκτησης της
θέσης του πωλητή σε περίπτωση που αυτός μεταγενέστερα εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις
οφειλές του (όπως αντίθετα συμβαίνει με την άρση της αναστολής ισχύος της άδειας), η
απωλεσθείσα θέση, δηλώνεται από το φορέα λειτουργίας ως κενή σύμφωνα με το νόμο.
Στη περίπτωση δε μεταγενέστερης ρύθμισης ή εξόφλησης και άρσης της αναστολής
ισχύος της άδειας αυτού, εάν αυτός είναι παραγωγός αιτείται εκ νέου την τοποθέτησή
του. Στη περίπτωση επαγγελματία πωλητή, εάν η θέση εξακολουθεί να παραμένει κενή,
αυτή δίδεται άμεσα στο συμμορφούμενο πωλητή, εάν όμως η θέση έχει εν τω μεταξύ
παραχωρηθεί, αυτός τοποθετείται προσωρινά κατά τη κρίση του φορέα λειτουργίας και
μόνο εφόσον υπάρχει θέση. Σε κάθε περίπτωση, το εκάστοτε δικαίωμα, επανάκτησης της
θέσης, δεν μπορεί να είναι χρονικά απεριόριστο, αλλά αδρανεί μετά από την πάροδο
μακρού χρόνου κατά την κοινή λογική και εμπειρία.
Με βάση τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :
την προσωρινή αναστολή ισχύος της άδειας του παραγωγού πωλητή
ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που εκδόθηκε από το Δήμο Αλμωπίας ως
προς τις λαϊκές αγορές της Έδεσσας και Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας, καθώς, ως
πωλητής και δραστηριοποιούμενος στη λαϊκή αγορά της Έδεσσας, δεν έχει καταβάλει
το ημερήσιο τέλος για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών χωρίς να συντρέχει λόγος
ανικανότητας προς εργασία ή άλλος λόγος ανωτέρας βίας, και την αποδέσμευση της
θέσης δραστηριοποίησης αυτού, την οποία ο φορέας λειτουργίας (Δήμος Έδεσσας)
επιφυλάσσεται να διαθέσει σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση μεταγενέστερης
εξόφλησης η ρύθμισης και πάντως σε εύλογο χρόνο, με όμοια απόφαση αίρεται η
αναστολή, ο δε οφειλέτης πωλητής δικαιούται να αιτηθεί την επάνοδό του στη θέση του
εάν αυτή υπάρχει ή σε άλλη θέση σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και αφού έλαβε
υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 830/28-2-2020 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων
και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Την προσωρινή αναστολή ισχύος της άδειας του παραγωγού πωλητή
ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που εκδόθηκε από το Δήμο
Αλμωπίας, ως προς τις λαϊκές αγορές της Έδεσσας και Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας,
και την αποδέσμευση της θέσης δραστηριοποίησης αυτού, την οποία ο φορέας
λειτουργίας (Δήμος Έδεσσας) επιφυλάσσεται να διαθέσει σύμφωνα με το νόμο.
Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης η ρύθμισης και πάντως σε εύλογο
χρόνο, με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, ο δε οφειλέτης πωλητής δικαιούται να
αιτηθεί την επάνοδό του στη θέση του εάν αυτή υπάρχει ή σε άλλη θέση.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
14:10 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 10/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ελένη Κίτσου, Θωμάς Ευάγγελος, Δημήτριος
Γιώγας,
Σωτήριος
Μούκας,
Κωνσταντίνος
Ακριβές Απόσπασμα
Λαμπρόπουλος.
Έδεσσα 16/3/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
(να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας).
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Ποιότητας Ζωής και
Εσωτερική Διανομή:
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.
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