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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 282/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 

 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 
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5 Δελής Αθανάσιος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

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

θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 14.10.2019 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει ως εξής: 

«Λαμβάνοντας υπόψη    τις διατάξεις  τις  παρ.3 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 
,την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,  καθώς  τις διατάξεις 
του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος. που  μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με  τις 
διατάξεις του  Ν.1080/80 , Ν.1828/89, Ν.  1900/1990, Ν. 4257/2014, 
Ν.4483/2017, και την υπ΄αριθμ. 211/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
. 

         Σας γνωρίζω ότι  τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. 
για κάθε χρήσης με την υπ΄αριθμ. 211/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που  είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα  είναι τα παρακάτω : 
           1..Σε εφτά ευρώ και δώδεκα λεπτά (7,12€) το γραμμικό μέτρο ετησίως για 
τέντες και ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησής τους 

2.Πάγκοι στάσιμων μικροπωλητών, ταμείων αυτ/των, γεωργικών 
ελκυστήρων κ.λπ.  

α)φρούτων σε εφτά ευρώ και δώδεκα λεπτά (7,12€) για χρονικό διάστημα 
μέχρι ένα μήνα και ανάλογο για περισσότερους μήνες, όταν τοποθετούνται 
πάγκοι, καροτσάκια μικροπωλητών για περιορισμένη χρονική περίοδο μικρότερη 
έτους. 

β)Γιορτών Χριστουγέννων, Πάσχα κ.λπ. σε τρία ευρώ και  πενήντα έξι λεπτά 
(3,56€) για κάθε Ψυγεία εορταστική περίοδο 

γ) περιπτέρων (παγωτού-αναψυκτικών) σε πενήντα τρία ευρώ και δέκα 
πέντε λεπτά (53,15€) για κάθε ψυγείο για τη θερινή περίοδο, ανεξάρτητα από τη 
χρονική διάρκεια τοποθέτησης του ψυγείου 

δ)Πώλησης βιβλίων σε τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (3,56€) ημερησίως 
και για χώρο μέχρι 10μ2. 

ε)Θυρίδων πώλησης εισιτηρίων σε εφτά ευρώ και δώδεκα λεπτά (7,12€) 
ημερησίως για κάθε θυρίδα και σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο. 

στ)Αυτοκινήτων καντινών και παρεμφερών σε  πενήντα τρία ευρώ και δέκα 
πέντε λεπτά (53,15€) ημερησίως 

ζ)Καστανάδες, στιλβωτές υποδημάτων (λούστροι) πωλητές ψημένων 
καλαμποκιών και φωτογράφοι δεν καταβάλλουν τέλος. 

η) Έκθεση αυτοκινήτων (διάθεση χώρου για 3-4 αυτοκίνητα 10τμ περίπου), 
σε εκατόν δέκα τρία ευρώ και εννιά λεπτά (113,09€) ανά ημέρα χρήσης. 

θ) Κιόσκι μαζί με τον χώρο  γύρω από αυτό (από 6τμ-10τμ περίπου) για 
διάφορες εκδηλώσεις σε εκατόν δέκα τρία ευρώ και εννιά λεπτά (113,09€) ανά 
ημέρα χρήσης. 

3.Για κούνιες και παιχνίδια (περιλαμβάνονται εγκατ/σεις μηχ/των 
παιχνιδιών σε κοινόχρηστους χώρους, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρησή τους 
με δημοπρασία (παρ.10 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980) σε ένα ευρώ και τριάντα 
έξι λεπτά (1,36€) ημερησίως για χώρο έκτασης από 1-100 μ2 σε δύο ευρώ και 
τριάντα οκτώ λεπτά (2,38€) ημερησίως για χώρο έκτασης από 101-200 μ2 και σε 
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τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (3,56€) για χώρο έκτασης πάνω από 200 μ2 και 
για κάθε τετραγωνικό μέτρο. 

4.Σε διακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (214,88€) 
ετησίως για το περίπτερο αφετηρίας-στάσης των ταξί της πόλης που είναι 
εγκατεστημένο στο πεζοδρόμιο της οδού Δημοκρατίας (Εθνική Τράπεζα).  
           5. α) σε διακόσια ευρώ (200,00€) ημερησίως τέλος για τσίρκο γενικά. 
             β)για Έκθεση μοτοποδηλάτων, σε εκατόν δέκα τρία ευρώ και εννιά λεπτά 
(113,09€) ημερησίως».    
           6.  Για το τέλος σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 τέλος 
κοιν/στου χώρου για το χώρο που καταλαμβάνει  η κατασκευή του περιπτέρου 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 20-10-1958 Β.Δ., 
 α)σε  πενήντα ευρώ (50,00 €) για τα περίπτερα που βρίσκονται σε όλες στις 
τοπικές κοινότητες πλην της πόλης της Έδεσσας ,  
β) σε εκατόν πενήντα ευρώ  (150,00 €) για τα περίπτερα που βρίσκονται στο 
κέντρο της πόλης  της Έδεσσας  

γ) σε εκατό ευρώ (100,00 €) για τα περίπτερα που βρίσκονται την περιφέρεια της 
πόλης 
          7. σε εκατόν δέκα τρία ευρώ  (113,00 €) ανά συναυλία  σε δημοτικούς 
χώρους από ιδιώτες  
         8.  σε πενήντα ευρώ (50,00€)  για πάγκο ανά  ημέρα για διάφορες 
εκδηλώσεις   από 1μ-4μ. 

9) Τέλος στάσιμου εμπορίου για κάθε επαγγελματία παραγωγό στην 
περιοχή Καταρρακτών της πόλης της Έδεσσας, το  ποσό των  πεντακοσίων ευρώ 
(500,00€) ανά έτος. 

10) Ειδικό πρόστιμο  για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης των 

αντικειμένων που αφαιρούνται από την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, 
που διαπιστώνεται από τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας, το 
ποσό των εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ. 

11) Τέλος  εξόδων μεταφοράς  των αντικειμένων που αφαιρούνται από την 
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, το ποσό των  τριάντα (30,00€) ευρώ την 
ώρα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το όχημα του Δήμου που θα μεταφέρει τα 
αντικείμενα μαζί με τον οδηγό κι έναν εργάτη υπάλληλο του Δήμου. 

12) Τέλος εξόδων αποθήκευσης των αντικειμένων που αφαιρούνται από την 
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, το ποσό των  τριάντα (30,00€) ευρώ τον 
μήνα.  
         Η αναπροσαρμογή των τελών πεζοδρομίων – κοινοχρήστων χώρων, για το 
έτος 2020 εναπόκειται στην ευχέρεια της Οικονομικής Επιτροπής». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 

211/2019 απόφασή της, εισηγείται ομόφωνα τη μη αναπροσαρμογή των τελών 

πεζοδρομίων – κοινοχρήστων χώρων από κάθε άλλη περίπτωση, για το οικονομικό 

έτος 2020. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη 

Τσεπκεντζή,  Δημήτριο Γιώγα, Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, Ιωάννη Μουράτογλου, Αντώνιο 

Ρυσάφη, και Δημήτριο Τζιάκο, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 

θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλες τις παραπάνω διατάξεις, 

καθώς και την αριθμ. 211/2019 απόφαση - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών πεζοδρομίων – κοινοχρήστων χώρων από 

κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή να παραμείνουν όπως ισχύουν σύμφωνα με την 

αριθμ. 211/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αναλυτικά περιγράφονται στο 

προοίμιο της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  282/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  25.10.2019 

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:  

          - Προϊσταμένη τμήματος εσόδων & περιουσίας  Μ. Μήτσου  

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο τμήματος διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών Δ.Ε. 

Βεγορίτιδας  Χ. Προμογιάννη 

- Προϊσταμένη Δ/κών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

- Λογιστήριο  Φ. Παρούτογλου 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 
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