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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 243/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.  

Σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 21.415/7-11-2019 του Αντιπροέδρου 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 ήταν παρόντα τα έξι (6) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος, 
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.

      Στη συνεδρίαση προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 1ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.   

     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 παραβρέθηκε κανένας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι  ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει  νόμιμη απαρτία προτείνει  να συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

►  Σύνταξη  έκθεσης  Γ΄  Τριμήνου  του  έτους  2019  για  την  εκτέλεση  του 
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
         Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 21197/5-11-2019 έγγραφο του 
Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Ρυθμίσεων του Δήμου, το οποίο αναφέρει 
τα ακόλουθα:
Σχετ :
1. η αρ. 210/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

    Με αφορμή την παραπάνω εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για το καθορισμό των  
τελών υπαίθριας διαφήμισης σας επισημαίνουμε ότι η αναφορά επί της ως άνω εισηγήσεως  
και συγκεκριμένα μετά το κείμενο της απόφασης με τον τίτλο «αποδέκτες προς ενέργεια»  
σύμφωνα με την οποία ο προϊστάμενος της Δ/νσής μας θα πρέπει να προβεί «τον ορισμό  
υπαλλήλου για τη διεξαγωγή της καταγραφής και του ελέγχου των διαφημίσεων…», είναι  
εσφαλμένη και δημιουργεί αχρείαστες εντυπώσεις.
 
Α.   Οι αναφορές σε «αποδέκτες» των εγγράφων των οποίων τη σύνταξη επιμελείστε, έχουν  
την σημασία μίας υπενθύμισης, μίας υπόδειξης, δεν αποτελούν μέρος του διατακτικού της  
εισήγησης  ή  της  απόφασης  κατά  περίπτωση  και  έχουν  νόημα  μόνο  εάν  οι  υποδείξεις  
προκύπτουν  άμεσα  ή  έμμεσα  από  το  νόμο ή  άλλη  κανονιστική  πράξη  και  όχι  όταν  
προκύπτουν  από  τη  βούληση  του  συντάκτη  ή  άλλου.  Η  παραπάνω  «υπόδειξη»  είναι  
προφανώς λανθασμένη και δημιουργεί σύγχυση για τους εξής δύο λόγους :

1. Ο «καθορισμός τελών» δεν συναρτάται σε καμία περίπτωση με τον οποιοδήποτε έλεγχο  
για ύπαρξη ή μη άδειας είτε αυτός αφορά την υπαίθρια διαφήμιση, είτε άλλη αρμοδιότητα,  
όπως αυτή των κοινόχρηστων χώρων. 

2. Όπως  έχουμε  εγγράφως  αναφέρει,  σύμφωνα με  τις  αρ.  102/2014  και  181/2014  
αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου του  Δήμου  μας,  οι  αρμόδιοι  για  τον  έλεγχο  
υπάλληλοι ορίζονται  με απόφαση Δημάρχου, τόσο όσο αφορά στην υπαίθρια διαφήμιση,  
όσο και στον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων.

        Β) Ειδικότερα,  όσο αφορά στα ζητήματα αφενός των «τελών» και  αφετέρου του  
«ελέγχου» φαίνεται να υπάρχει μία «παρανόηση» : Για να «καθοριστούν τα τέλη υπαίθριας  
διαφήμισης δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος της διαφήμισης. Απλά, δεν συναρτάται το ένα  
με το άλλο. Ομοίως για να καθοριστούν τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, λαϊκών αγορών κ.ά.,  
δεν απαιτείται να γίνει πριν η μετά από αυτόν κάποιος έλεγχος. Συγκεκριμένα, 

      Ο έλεγχος γίνεται με βάση τον προγραμματισμό της αρμόδιας κάθε φορά υπηρεσίας  
επειδή προβλέπεται από το νόμο, σε τακτική ή έκτακτη βάση. 
      Τα τέλη διαφήμισης καθορίζονται επειδή πρέπει να υπάρχουν ως «τιμοκατάλογος», σε  
περίπτωση που χρειαστεί  κάποιος  να λάβει  την ανάλογη  υπηρεσία,  δηλαδή αιτηθεί  την  
έκδοση σχετικής άδειας  και ως προϋπόθεση έκδοσης αυτής να καταβάλει τα οριζόμενα  
τέλη.
       Το ίδιο συμβαίνει και κατά την έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Η άδεια 
χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  εκδίδεται  όταν  κάποιος  αιτηθεί  σχετική  άδεια.  Τα  τέλη  
κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται επειδή «πρέπει να υπάρχουν» για τον παραπάνω λόγο. Ο  
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Έλεγχος  των  κοινόχρηστων  χώρων,  ούτε  προϋποθέτει  τον  καθορισμό  τελών,  ούτε  ο  
καθορισμός τελών προϋποθέτει τον έλεγχο. 

       Έτσι, σκοπός του όποιου ελέγχου – ο οποίος αποτελεί παράλληλα και αρμοδιότητα της  
ΕΛ.ΑΣ.  -  είναι  η διερεύνηση τυχόν παράνομης  διαφήμισης  ή κατάληψης  κοινόχρηστου  
χώρου (κατά περίπτωση) και όχι η καταβολή τελών.  Αποτέλεσμα δε οποιοδήποτε ελέγχου 
(υπαίθρια  διαφήμιση  ή κοινόχρηστοι  χώροι)  είναι  η   σύνταξη  εκθέσεων  ελέγχου  και  η  
επιβολή κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο και Δήμαρχος αντίστοιχα)  
και  όχι ο καθορισμός του ύψους των τελών ή η είσπραξη τελών. Το αν  μετά τον τυχόν  
έλεγχο,   ορισμένοι  που  ελέγχθηκαν  προστρέξουν  στην  έκδοση  άδειών  (πάντα  εφόσον  
δικαιούνται με βάση το νόμο) είναι απλώς μία αντανακλαστική συνέπεια του ελέγχου και  
όχι προϋπόθεση αυτού.

Γ)  Προς επιβεβαίωση της εσφαλμένης αναφοράς  επί της αρ.  210/2019 εισήγησης της  
Ο.Ε.,  παρατηρούμε  το  εξής  :  επί  της  όμοιας  εισηγήσεως  με  αρ.  209/2019  και  τίτλο  
«εισήγηση προς το  Δημοτικό Συμβούλιο  …… αναπροσαρμογή ή μη  του τέλους χρήσης  
πεζοδρομίων – κοινοχρήστων χώρων» δεν υπάρχει  όμοια αναφορά,  παρά το γεγονός ότι  
πρόκειται  για  το  ίδιο  ακριβώς  ζήτημα,  η  δε  άσκηση  της  αρμοδιότητας  ελέγχου  
κοινόχρηστων χώρων επαφίεται  και αυτή με τις αρ. 102/2014 και 181/2014 αποφάσεις  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σε απόφαση του Δημάρχου Έδεσσας.
            Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Το παρόν απόσπασμα πήρε αριθμό 243/2019
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 12-11-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Μισθώσεων.
- Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμό,  Οργάνωσης,  Πληροφ.  &  Τοπ. 

Οικονομικής Ανάπτ. κ. Δημ. Μεταξά.).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας.
- Προϊσταμένη Δ/νση Διοικητικών & Οικ/κών Υπηρεσιών.
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