
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 270/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.   ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠ΄  ΑΡΙΘ.  182/2018   
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΜΕ  ΘΕΜΑ «  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ   
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  Η  ΜΗ  ΤΩΝ  ΤΕΛΩΝ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  -  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ».
 

Σήμερα Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 21044/22-11-2018 του Αντιπροέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει  
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα : 

1. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για την Στέγη 
υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ. 

2. Ανακοίνωση  απόφασης  του  Γ΄  Ακυρωτικού  Τμήματος  του  Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης.
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4. Σύνταξη σχεδίου 11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018. 
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 20658/16-11-2018 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:
           Ο Δήμος Έδεσσας προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση, με τη διαδικασία της  
διακήρυξης δημοπρασίας,  του χώρου που βρίσκεται  στο Ο.Τ. 99 του Δήμου Έδεσσας,  
ήτοι  του  χώρου  μεταξύ  των  οδών  18ης Οκτωβρίου  και  25ης Μαρτίου  («Πάρκο»  25ης 

Μαρτίου),  για την  προσωρινή  εγκατάσταση  Λούνα Παρκ  για χρονικό  διάστημα ενός  
μηνός κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 

Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,  με το υπ΄ αριθ.  2522/08-11-2018  
έγγραφο  της,  το  οποίο  σας  επισυνάπτουμε,  μας  αναφέρει  ότι  υπάρχει  η  δυνατότητα  
προσωρινής λειτουργίας  υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο όπως  
είναι το Λούνα Παρκ στον ανωτέρω χώρο.

Προκείμενου να μπορέσουμε να προβούμε στις διαδικασίες  δημοπράτησης του  
αναφερόμενου χώρου, θα πρέπει να οριστεί τέλος χρήσης των παραχωρούμενων χώρων  
για λειτουργία και εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο  
όπως είναι τα λούνα Παρκ κατόπιν δημοπρασίας.
           Επιπλέον  ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως 
με την αριθ. 182/2018 όμοια δική της  είχε εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ενόψει της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου:

α) Την επιβολή, για το οικονομικό έτος 2019, τέλους στάσιμου εμπορίου για 
κάθε επαγγελματία παραγωγό στην περιοχή Καταρρακτών της πόλης της Έδεσσας, 
δυνάμει της αριθ. 137/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ποσού πεντακοσίων 
(500,00€) ανά έτος.

β) Την επιβολή, για το οικονομικό έτος 2019, ειδικού προστίμου 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 οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ.

γ) Την επιβολή,  για το οικονομικό έτος 2019, τέλους εξόδων μεταφοράς  των 
αντικειμένων που αφαιρούνται  από την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, τα 
οποία ορίζονται στα 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.

δ) Την επιβολή, για το οικονομικό έτος 2019, τέλους εξόδων αποθήκευσης των 
αντικειμένων που αφαιρούνται  από την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, τα 
οποία ορίζονται στα τριάντα (30,00€) ευρώ τον μήνα. 

ε) τη μη αναπροσαρμογή των λοιπών τελών πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων 
κ.λπ.  για  κάθε  περίπτωση  που  αναφέρονται  στην  αριθ.  202/2016 απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου, για το οικονομικό έτος 2019.                              
            Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη τη λήψη 
απόφασης για συμπλήρωση της 182/2018 απόφασής της,  με την επιβολή τέλους 
χρήσης  των  παραχωρούμενων  χώρων  για  λειτουργία  και  εγκατάσταση  υπαίθριων 
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δραστηριοτήτων  με  ψυχαγωγικό  αντικείμενο  όπως  είναι  τα  λούνα  Παρκ  κατόπιν 
δημοπρασίας,  για το οικονομικό έτος 2019, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πέντε 
(5,00€)  ημερησίως  για  κάθε  ημέρα  χρήσης  του  χώρου  και  καλεί  τα  μέλη  να 
αποφασίσουν σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 20658/16-11-2018 εισήγηση 
του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, την αριθ. 182/2018 όμοια 
δική της καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
          Τη συμπλήρωση της 182/2018 όμοιας δική της, με την εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για συμπλήρωση της 211/2018 απόφασής του, με την επιβολή 
τέλους  χρήσης  των  παραχωρούμενων  χώρων  για  λειτουργία  και  εγκατάσταση 
υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο, όπως είναι τα λούνα Παρκ 
κατόπιν δημοπρασίας, για το οικονομικό έτος 2019, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 
πέντε (5,00€) ημερησίως για κάθε ημέρα χρήσης του χώρου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 270/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος  Δασκάλου,  Ιωάννης 
Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

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