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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 324/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

12. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
   Σήμερα Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό 

Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 15.361/5-11-2021 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 έξι (6) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3.Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5.Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 

6. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
 

1.Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 
 

           Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση δια ζώσης.  
           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα 
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θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 1ο – 

4ο, 25ο, 20ο -24ο, 6ο – 19ο  & 5ο. 
 

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 

ηλεκτρονικά στα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τη με αριθ. πρωτ. 
12.415/7.9.2021 εισήγηση του Τμήματος εσόδων & περιουσίας, η οποία αναφέρει τα 

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. 185/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 
         Σας γνωρίζω ότι  τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. για 
κάθε χρήση με την υπ΄αριθμ. 185/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που  είναι 
σε ισχύ μέχρι και σήμερα  ισχύουν 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 εορταστική περίοδο 
  γ)Ψυγεία 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 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».   
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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.  Τη μη επιβολή τέλους στα  καταστήματα – πλυντήρια  - λιπαντήρα, υπόγειες 
αποθήκες, εργοτάξια, συνεργεία αυτ/των, σταθμοί αυτ/των – μοτοσικλετών Δημόσιας 

Χρήσης κ.λπ. όταν κάνουν χρήση του κοινόχρηστου χώρου  - πεζοδρομίου για την είσοδο 
– έξοδο των οχημάτων έστω και αν η χρήση αυτή είναι στιγμιαία.                                                                                                                             
10. Τέλος στάσιμου εμπορίου για κάθε επαγγελματία παραγωγό στην περιοχή 
Καταρρακτών της πόλης της Έδεσσας, το  ποσό των  πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ανά 
έτος. 
11. 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. 
12. 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. 
13. 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 
2022 εναπόκειται στην ευχέρεια της Οικονομικής Επιτροπής 
        Επίσης η απόφαση που θα ληφθεί να ισχύσει μέχρι τροποποιήσεως ή 
αντικατάστασή της». 

    Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Προϊσταμένη του Τμήματος  εσόδων & 

περιουσίας κα Μαρία Μήτσου, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις 
για το θέμα. 

        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής      
να αποφασίσουν σχετικά με τη μη αναπροσαρμογή των τελών πεζοδρομίων – 
κοινοχρήστων χώρων από κάθε άλλη περίπτωση. 
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της τη με αριθ. πρωτ. 12.415/7.9.2021 εισήγηση του Τμήματος εσόδων & περιουσίας 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 Ν. 4735/20120 ( 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», 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
         Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ενόψει της σύνταξης του 
προϋπολογισμού του Δήμου, τη μη αναπροσαρμογή των τελών πεζοδρομίων – 

κοινοχρήστων χώρων από κάθε άλλη περίπτωση. 
         Η παρούσα απόφαση θα ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή αντικατάστασή της. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 324/2021 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

13:20 μ.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 15-11-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αντώνιος 
Ρυσάφης. 

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας 
- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
- Προϊσταμένη Δ/νση Διοικητικών & Οικ/κών Υπηρεσιών 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
 


