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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 110/2022

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

9. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε

τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης,

ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11.605/9.9.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.

Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019,

σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.7.2022),

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 19

από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 13 Μουστάκας Γεώργιος

4 Δελής Αθανάσιος 14 Ρυσάφης Αντώνιος

5 Θεοδώρου Έλλη 15 Σαμλίδης Μιχαήλ

6 Θωμάς Ευάγγελος 16 Ταμβίσκου Ευτυχία

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης
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8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Χατζόγλου Ιωάννης

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1 Γιώγας Δημήτριος 5 Ξυλουργίδης Αντώνιος

2 Καραμάνη Δήμητρα 6 Παπαδόπουλος Ελευθέριος

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Πασχάλης Αλέξανδρος

4 Κίτσου Ελένη 8 Τζιάκος Δημήτριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Μουράτογλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης

Χατζόγλου, Κων/νος Λαμπρόπουλος, Αναστάσιος Πέτκου, Έλλη Θεοδώρου και Ευτυχία

Ταμβίσκου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος

και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλέξανδρος Πασχάλης και Δημήτριος Γιώγας συνδέθηκαν

ηλεκτρονικά κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (Πριν την έναρξη

συζήτησης των θεμάτων).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη

συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση κατά

τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία

Ταμβίσκου αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της

ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Πέτκου αποσυνδέθηκε από τη

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο Δημοτικός

Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση

μετά της συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων για τα

θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές

τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, με τη διαδικασία

της τηλεδιάσκεψης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε δια ζώσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας και με τη διαδικασία της

τηλεδιάσκεψης η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία

Λυκίδου.
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Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης 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,

προτάσσοντας το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός

ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε σε

ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 25/2022 απόφαση –

εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:

1.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα, Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30, συνεδρίασε δια ζώσης και
μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 11272/2-9-2022 έγγραφη
πρόσκληση 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 του
άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας,
για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (6) από τα
επτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Πρόεδρος
2. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα,Τακτ. Μέλος
4. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σωτήριος Μούκας, Τακτικό
μέλος

5. Ελένη Κίτσου, Τακτικό Μέλος
6. Δήμητρα Καραμάνη, 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, και έλαβε μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Έδεσσας, Πέτρος Γαλανός.

Ο Πρόεδρος, Δημήτριος Γιάννου, και τα μέλη, Μαρία Κατσάρα-Βλάχου και Ελένη
Κίτσου συμμετείχαν δια ζώσης, ενώ τα μέλη, Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος
Λαμπρόπουλος και Δήμητρα Καραμάνη μέσω τηλεδιάσκεψης.

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
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, είχε κοινοποιήσει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 10562/17-8-2022
εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Α) Νομοθετικό Πλαίσιο(Ν. 4849/21)

1. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρο 75, με τίτλο «αρμοδιότητες» στοιχείο
(γ) αναφέρεται ως αρμοδιότητα των Δήμων :  
 

«γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 
1…2…3…4…5. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για
άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς
και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.» 
 
Ενώ στο άρθρο 79 που αφορά στην κανονιστική αρμοδιότητα των Δήμων ορίζεται ότι  
 

«Άρθρο 79 Κανονιστικές Αποφάσεις 
1. 1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 
Α)…β)… γ) … δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη
χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων.» 
 

Στο άρθρο 28 του νέου Ν. 4849/211 που ρυθμίζει το αντικείμενο της κανονιστικής αρμοδιότητας των
Δήμων ορίζεται ότι:

«Άρθρο 28 Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε λαϊκής αγοράς ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής
Αγοράς, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του οικείου Δήμου και της οικείας Περιφέρειας και καταχωρίζεται στο
Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: α) …..β) ….. γ)…. ζ).» 

2. Όσο αφορά τον «Φορέα Λειτουργίας» μιας Λαϊκής Αγοράς, στο άρθρο 2 του ως άνω νόμου
ορίζεται ο Δήμος ως «Φορέας λειτουργίας» για τις λαϊκές αγορές ως εξής :  

«Άρθρο 2 Ορισμοί  

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1.«Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και

διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο. 
2. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου

φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών. 
5. «Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πωλητές πρωτογενών

προϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και

βιομηχανικώνβιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών. 
13. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία

τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη

δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές. 
14. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο,

από αρμόδια αρχή. 
15. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α' 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα

αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή. 

 
1 (ΦΕΚ 207 Α/5-11-2021) και τίτλο Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,

ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην
επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις,
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