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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 147/2020 

Θέμα: Ματαίωση διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Αμυνταίου για το έτος 
2020 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 13624/10-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Κιοσές Παναγιώτης 
Γεώργου Τρύφων Τσαχειρίδης Σπύρος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος Κύρκου Κυριάκος 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Αβραμίδης Ιωάννης 
Μπερμπερίδης Πέτρος Ιωάννου Χρήστος 
Τόμου Πέτρος Σαπαρδάνης Φώτιος 
Δεμερτζίδης Στυλιανός Κρητικού Διαμαντούλα 
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Σονιάδου Σωτηρία 
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Πέγιου Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Νάτσης Ιωάννης  
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Γυρίκη Ελένη  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Ελευθεριάδης Κυριάκος   
  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 12ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Σαργιαννίδης Παύλος. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

ΑΔΑ: 6Κ4ΥΩΨΛ-Ω9Ζ



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  της 
ημερήσιας έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση του Δημάρχου 
Αμυνταίου:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 5 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 52831/27-08-2020 (ΦΕΚ 3573/28-
08-2020 τεύχος Β’), αναστέλλονται προσωρινά η πραγματοποίηση πανηγύρεων ή 
άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από 
ιδιωτικούς ή μη φορείς, μέχρι 15/09/2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID – 19.  

Συνεπώς μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας επιτρέπεται η λειτουργία των 
εμποροπανηγύρεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850/17-
7-2020 (ΦΕΚ 2948/τ.Β΄/17-7-2020) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών για 
τους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία ορίζει ότι: 

-Αγορές του άρθρου 38 του ν. 

4497/2017 (Α' 171) 

-Οι φορείς διαχείρισης υποχρεούνται να: 

- Αναρτήσουν τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να 
εμφαίνονται: α) οι διάδρομοι διέλευσης και οι διαστάσεις 
τους, ελάχιστου πλάτους δύο (2) μέτρων, β) τα σημεία 
εισόδου και εξόδου, γ) οι θέσεις κατάληψης των σημείων 
πώλησης και με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα τρία (3) 
μέτρα, δ) τα σημεία των χώρων εστίασης (εάν υπάρχουν), ε) 
οι θέσεις των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής. 

- Δημοσιοποιήσουν κατάλογο με τους πωλητές ο οποίος θα 
είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές. 

-Διασφαλίσουν την ύπαρξη διαφορετικών σημείων εισόδου 
και εξόδου των καταναλωτών και την μονή διέλευση τους 
(από είσοδο προς έξοδο). 

-Τοποθετούν σε εμφανή προς το κοινό σημεία, συσκευές με 
απολυμαντική ουσία. 

-Πραγματοποιούν απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων 
στο κλείσιμο κάθε ημέρας λειτουργίας. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σε περίπτωση πραγματοποίησης της 
εμποροπανήγυρης του Αμυνταίου, αναγκαστικά θα επιφέρει μείωση του αριθμού των 
εκθετών κατά ένα τρίτο περίπου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία της 
εμποροπανήγυρης.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι πολλοί εκθέτες και επισκέπτες 
προέρχονται από γειτονικούς νομούς (π.χ. Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Καστοριά) με 
έντονο επιδημιολογικό φορτίο κορωνοϊού Covid-19 και με γνώμονα την προστασία 
της δημόσιας υγείας, 

Εισηγούμαστε 

Τη ματαίωση της εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, που διεξάγεται εντός του πρώτου 
δεκαημέρου μηνός Οκτωβρίου, για το έτος 2020, καθώς θεωρούμε ότι δεν είναι 
δυνατή η διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.» 

ΑΔΑ: 6Κ4ΥΩΨΛ-Ω9Ζ



Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη ματαίωση της εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, που διεξάγεται εντός του 
πρώτου δεκαημέρου μηνός Οκτωβρίου, για το έτος 2020, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2020 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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