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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  84/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.940/26-3-2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, 

όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία   

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α) Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β) Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

γ) Ριζαρίου κ. Κων/νος ∆ηµητριάδης 

δ) Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης, 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άρνισσας, αν και κλήθηκε νόµιµα.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου απουσίασε από τη συνεδρίαση, αν και 

κλήθηκε νόµιµα και αναπληρώθηκε από τον Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. 

Χρήστο Πέτκο. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

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

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 26-3-2015 εισήγηση του Τµήµατος 

αδειοδοτήσεων της  ∆/νσης Προγραµµατισµού, η οποία έχει ως εξής: 
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1. Νομικό Πλαίσιο 

       Με το άρθρο 22 του Ν. 4264/14, ρυθμίζονται οι βασικές αρχές του υπαιθρίου 

εμπορίου. Στη παρ. 3 ορίζεται ότι, 

        «3. Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο 
τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με 

απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού 
Συμβουλίου». 

2. Ερμηνεία 
       Από τη διατύπωση της διάταξης και ιδίως από τη φράση «υπαίθριου εμπορίου» και 
τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης προκύπτει ότι ο νομοθέτης εκφράστηκε γενικά, 

απαιτώντας τον καθορισμό του αριθμού των αδειών, αλλά και του ύψους του 
επιβαλλόμενου τέλους τόσο του πλανόδιου, όσο και του στάσιμου εμπορίου.  
       Ωστόσο, οι άδειες πλανόδιου εμπορίου εκδίδονται από την Π.Ε. του τόπου 
κατοικίας του αιτούντος την άδεια, η δε ισχύς των αδειών εκτείνεται επεκτείνεται στα 
διοικητικά όρια της οικείας Περιφέρειας. Κατά συνέπεια, η πρόταση επί του αριθμού 

των αδειών πλανοδίου εμπορίου, από πλευράς Δήμων, είναι ανεδαφική , αφού ο 
κάτοχος αυτών δραστηριοποιείται σε πολύ ευρύτερη εδαφική έκταση από αυτήν του 
εκάστοτε Δήμου της κατοικίας του.  
     Επίσης, από τη διάταξη δε προκύπτουν τα βασικά στοιχεία του αντικειμένου του 

τέλους (άπαξ ή τακτικά καταβαλλόμενο, υπέρ ποίου καταβάλλεται κ.λπ)  και ο 
χαρακτήρας του (ανταποδοτικότητα ή μη κ.λπ).  
        Τέλος, η θέσπιση πρότασης, φέρεται να τέθηκε εκ παραδρομής καθώς, κατά τα ήδη 
γνωστά  (Ν. 2699/99, ,άρθρο 20), η πρόταση δεν επιτρέπει το αποφασιστικό όργανο, 

να αποκλίνει από αυτή, περιορισμό που μάλλον δε θέλησε ο νομοθέτης.  

    Εισήγηση. 

      Ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις ως προς την αληθινή βούληση του νομοθέτη και 

την ορθότητα της διάταξης για λόγους διοικητικής τυπικότητας εισηγούμαστε ως εξής: 

   Α) Επειδή, στο Δήμο Έδεσσας, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει τον 

προσδιορισμό θέσεων στάσιμου εμπορίου, ούτε προτίθεται να το κάνει στο προσεχές 
διάστημα. Η «αποχή» αυτή υποδηλώνει τον αποκλεισμό του στάσιμου εμπορίου στο 
Δήμο Έδεσσας και ως εκ τούτου παρέλκει ο καθορισμός αριθμού αδειών ή τέλους για 
τι στάσιμο εμπόριο. 

     Β) Για το πλανόδιο εμπόριο προτείνουμε τον ορισμό πέντε (5) αδειών με 

αντικείμενο εργασιών «φρούτα» και ετήσιο τέλος 100 ευρώ ανά άδεια. 
 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 22 του Ν.4264/14, 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Προτείνει για το πλανόδιο εµπόριο τον ορισµό πέντε (5) αδειών µε αντικείµενο 

εργασιών «φρούτα» και ετήσιο τέλος 100 ευρώ ανά άδεια. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  84/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  7/4/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης  

Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος,  

∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου  

Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου 

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - ∆/νση Προγραµµατισµού κ. Ε. Βιληγέννη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενη ∆/νσης Προγραµµατισµού κα Ε. Ουρούµη 

- Αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χ. Πέτκο 


