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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ 

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ.   
 
          Σήμερα,  Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00, συνεδρίασε δια ζώσης και 

μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας,  η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 10671/19-8-2022 
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 πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. 1. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος, 
2. 2. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα,Τακτ. Μέλος, 

3. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. Μέλος, 
4. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος, 
5. Δήμητρα Καραμάνη, Τακτικό μέλος 

 

1.Δημήτριος Γιάννου, Πρόεδρος 
2.Σωτήριος Μούκας, 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.  
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
       Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να 

συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, είχε κοινοποιήσει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 10561/17-8-2022 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και 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. 
3. …4…  5… 6…7… 
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. 
 

 

Β) Εισηγητικό μέρος 

Με την 6647/23-5-2022 αίτησή του ο ΞΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ επαγγελματίας 

πωλητής με δραστηριοποίηση στην λαϊκή αγορά Έδεσσας, ζήτησε την οριστική διαγραφή του 

από την λαϊκή αγορά της Έδεσσας και την ακύρωση της άδειάς του. 

Με την ευκαιρία αυτή, και αφού η άδειά του παραπάνω ακυρώθηκε, καταγράφεται το γεγονός 

ότι η ύπαρξη της συγκεκριμένης θέσης αφενός δημιουργούσε συνωστισμό μεταξύ των  

πωλητών και όμορων θέσεων πώλησης και αφετέρου ο διάδρομος κίνησης για τους πελάτες - 

πολίτες ή οχήματα ήταν επικίνδυνα στενός. Κατόπιν αυτών, και για τους παραπάνω λόγους 

 
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, 



 εισηγούμαστε την κατάργηση της κενής θέσης (αρ. 305) ευρισκόμενης στην είσοδο της 

λαϊκής αγοράς και πέριξ του ημικυκλικού κόμβου και την απελευθέρωση του αντίστοιχου χώρου 

προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργία της αγοράς. 

 

         Ενόψει των ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 

Αντιπρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμ. πρωτ. 10561/17-8-2022 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 
4735/2020 ( 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»,  

 
 

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

     Την κατάργηση της θέσης  (αρ. 305) που βρίσκεται στην είσοδο της λαϊκής 
αγοράς της Έδεσσας, πέριξ του ημικυκλικού κόμβου, η οποία ανήκει στον κ. Ξυλά 
Βασίλειο του Αναστασίου. 

  
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 24/2022. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 13:20. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΑΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 26/8/2022 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΩΓΑΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Μαρία Κατσάρα-Βλάχου, Κωνσταντίνος 
Λαμπρόπουλος, Δήμητρα Καραμάνη, Ελένη 

Κίτσου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης, κ. Βιληγέννη Ε. 

 


