
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

 Από το Πρακτικό  3ο/15 
 
 
 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, που έγινε στα 

γραφεία της ΠΕΔ, 26ης Οκτωβρίου 43, στις 26 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 14:00 μετά από πρόσκληση του  Προέδρου. 

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι πέντε (25) 

μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21). 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  Κυρίζογλου Λάζαρος, Δήμαρχος Αμπελοκήπων -Μενεμένης  
2.  Δανιηλίδης Σίμος, Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών  
3.  Ξανθόπουλος Μιχάλης, Δ.Σ. Παύλου Μελά  
4.  Γιάννου Δημήτριος, Δήμαρχος Έδεσσας  
5.  Γκουντενούδης Χρήστος, Δήμαρχος Παιονίας  
6.  Γκυρίνης Παναγιώτης, Δήμαρχος Αλεξάνδρειας  
7.  Δομουχτσίδης Φώτιος, Δήμαρχος Σιντικής  
8.  Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης, Δήμαρχος Ηράκλειας  
9.  Μπακογλίδης Θεοδόσιος, Δήμαρχος Καλαμαριάς   
10.  Μπουτάρης Ιωάννης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης  
11.  Νότας  Δημήτριος, Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά  
12.  Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος Θέρμης  
13.  Στάμκος Γρηγόριος, Δήμαρχος Πέλλας  
14.  Τσουκνιδάς Ιωάννης, Δήμαρχος Χαλκηδόνος  
15.  Φωτόπουλος Ευθύμιος, Δήμαρχος Δέλτα  
16.  Αντωνούδης Απόστολος, ΔΣ Πυλαίας - Χορτιάτη  
17.  Καμαρινός Ιωάννης, Δ.Σ. Κορδελιού - Ευόσμου  
18.  Καραμπατζός Αναστάσιος, Δ.Σ. Νάουσας  
19.  Λαφαζανίδης Ευστάθιος, Δ.Σ. Κορδελιού-Ευόσμου  
20.  Παπαστεργίου Χρήστος, Δ.Σ. Θεσσαλονίκης  
21.  Στεργίου Νικόλαος, Δ.Σ. Σερρών  

 
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Καρράς Εμμανουήλ, Δήμαρχος Ν. Προποντίδας  
2.  Ζησάκος Χρήστος, ΔΣ Νεάπολης - Συκεών  
3.  Πασόης Δημήτριος, Δ.Σ. Αλμωπίας  
4.  Τσούφης Δημήτριος, Δ.Σ. Ν. Προποντίδας  
 

 
 



 
  
   
  
  
  
   

 
 

ΘΕΜΑ 7ο - ΕΚΤΟΣ Η.Δ. - Αριθ. απόφ. 80/2015 
«Αίτημα για εύρυθμη λειτουργία (τοποθέτηση χημικών τουαλετών) Λαϊκών Αγορών» 
 

Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη 
του Δ.Σ. το 132444/1957/18-3-2015 έγγραφο της Δνσης Λαϊκών Αγορών της ΠΚΜ, 
που επικαλείται την διάταξη του άρθρου 7 § 3 περ. α΄ του Ν. 4264/2014 και 
ανακοινώνει στους Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ότι «η 
αρμοδιότητα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας μεταφέρεται πλέον … στους 
οικείους Δήμους», και συνεπώς αυτοί «είναι υπεύθυνοι για την υποχρέωση ύπαρξης 
χημικών τουαλετών στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών».  Όμως, όπως 
είναι γνωστό, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες «των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής 
και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» τις προσδιορίζει ονομαστικά, η 
μεταγενέστερη και ειδικότερη διάταξη του άρθρου 33 § 2,α του Ν. 4314/2014:  «2. Η 
Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών έχει ως αρμοδιότητες τη μελέτη, το σχεδιασμό και την 
εισήγηση δράσεων για: α) …. την επίβλεψη για την καθαριότητα, την απολύμανση των 
χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για την αποκομιδή των απορριμμάτων που 
γίνονται με την φροντίδα των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, …». Επομένως, οι Δήμοι της Αττικής και της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, με το αποδιδόμενο, σ’ αυτούς, μέρος του ανταποδοτικού 
τέλους (άρθρο 7 §§ 1-4 του Ν. 4264/2014), το οποίο έχει την «μορφή τελών 
καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινοχρήστων χώρων» 
(άρθρο 7 § 4 εδ. α΄ & § 6 εδ. α΄ του Ν. 4264/2014), έχουν την υποχρέωση να 
φροντίζουν, ανταποδοτικά, «για την καθαριότητα, την απολύμανση των χώρων 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την αποκομιδή των απορριμμάτων», ενώ η 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα η «ύπαρξη χημικών τουαλετών» ανήκει 
στην σφαίρα των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως ήδη συμβαίνει και στην Αττική.  
Για να καταστεί δε δυνατή η απρόσκοπτη ανταπόκριση των Δήμων στις ως άνω 
υποχρεώσεις τους, είναι απαραίτητη η απόδοση σ’ αυτούς του ανταποδοτικού τέλους, 
το οποίο, για το παρελθόν έτος 2014, δεν τους έχει ακόμη αποδοθεί (αν και οι σχετικές 
δημοτικές υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί στο σύνολό τους).  Επομένως, θα πρέπει 
αφενός να δοθεί μια τεκμηριωμένη απάντηση στην αρμόδια Διεύθυνση της ΠΚΜ, στην 
οποία ανήκει και η ευθύνη της τοποθέτησης των χημικών τουαλετών, και αφετέρου να 
ζητηθεί από τους Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης να 
γνωστοποιήσουν στην ΠΕΔΚΜ το χρονικό βάθος του οφειλόμενου σ’ αυτούς 
ανταποδοτικού τέλους των Λαϊκών Αγορών. 

Ο κ. Ν. Σταεργίου επισημαίνει το διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας των 
Λαϊκών Αγορών στις Μητροπολιτικές Περιοχές (Αττικής και Θεσσαλονίκης) και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα.  Στην επαρχία οι Δήμοι έχουν επιφορτιστεί με όλες τις ευθύνες για 
την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της 
τοποθέτησης των χημικών τουαλετών, αλλά το υπέρ αυτών θεσπισθέν ανταποδοτικό 
τέλος δεν τους αποδίδεται εδώ και χρόνια.  Έτσι, συνεχώς επιβαρύνονται χωρίς να 
έχουν κανένα έσοδο. 

Ο κ. Δ. Γιάννου τονίζει πως αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε όλους τους 
Δήμους, στους οποίους πράγματι, εδώ και χρόνια, δεν αποδίδεται το ανταποδοτικό 
τέλος των Λαϊκών Αγορών. 

Ο κ. Κ. Κοτσακιαχίδης αναφέρει πως η απόδοση του ανταποδοτικού τέλους από 
την Περιφέρεια στους δικαιούχους Δήμους δεν πραγματοποιείται, επειδή και η 
Περιφέρεια δεν το έχει εισπράξει από τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που 



 
  
   
  
  
  
   

 
 

συμμετέχουν στις Λαϊκές Αγορές, οι οποίοι και δεν πληρώνουν.  Έτσι διαιωνίζεται μια 
εκκρεμότητα και διογκώνονται οι υποχρεώσεις των Δήμων, που παρ’ όλ’ αυτά πρέπει 
να φροντίζουν για την καθαριότητα και, γενικότερα, την εύρυθμη λειτουργία των 
Λαϊκών Αγορών. 

Ο κ. Θ. Μπακογλίδης επισημαίνει πως οι Δήμοι συμμετείχαν, με εκπρόσωπό 
τους, στην διοίκηση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (ΟΛΑΘ), μετά 
όμως από την κατάργησή του και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών 
του Οργανισμού από την Περιφέρεια, η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είχε 
εκπροσώπηση, γι αυτό και είχε διατυπωθεί σχετική διαμαρτυρία και αντίστοιχο αίτημα 
της ΠΕΔΚΜ, που όμως δεν συνάντησε ευήκοα ώρα.  Ο ως άνω Οργανισμός, όπως είναι 
γνωστό, τερμάτισε την λειτουργία του, στις 31-12-2014, αλλά το αναλογούν 
ανταποδοτικό τέλος, για το έτος 2014, δεν έχει αποδοθεί στους δικαιούχους Δήμους, 
η δε τοποθέτηση των χημικών τουαλετών στις Λαϊκές Αγορές του ΟΛΑΘ αποτελεί 
αναμφίβολα αρμοδιότητα και ευθύνη της Περιφέρειας και όχι των Δήμων. 

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. 
Προέδρου, τις απόψεις των Μελών του, το σχετικό έγγραφο της Δνσης Λαϊκών Αγορών 
της ΠΚΜ, και τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4264/2014 και 4314/2014, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         ο μ ό φ ω ν α 
1.- Να σταλεί στην ΠΚΜ έγγραφο της ΠΕΔΚΜ, που (σε απάντηση του 

132444/1957/18-3-2015 έγγραφο της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της ΠΚΜ) να 
τεκμηριώνει την αρμοδιότητα της ως άνω Δ/νσης για την τοποθέτηση χημικών 
τουαλετών στις Λαϊκές Αγορές του χώρου ευθύνης της (τ. ΟΛΑΘ), όπως ειδικότερα 
αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

2.- Να σταλεί στους Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
έγγραφο της ΠΕΔΚΜ, που να ζητεί να της γνωστοποιήσουν αν έχει αποδοθεί στον κάθε 
Δήμο σας (ή αν εξακολουθεί να σας οφείλεται και για ποιο χρονικό διάστημα) το 
ανταποδοτικό τέλος του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο 
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.- 

 
Ο Πρόεδρος 

Κυρίζογλου Λάζαρος 
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 
Ο Γραμματέας 

Ξανθόπουλος Μιχάλης 
Δημ. Σύμβουλος Παύλου Μελά 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2015 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Π.Ε.Δ Κ.Μ. 

 
Σιάμπαλια Σταματία 


