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ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 12/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 82/2021 

Θέμα: 4η Επέκταση χρόνου λειτουργίας Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο 
Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 29922/13-05-2021 (Β’ 1944), ύστερα από 
την με αριθμό πρωτοκόλλου 7526/19-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και 
ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

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

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 
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7352/17-05-2021 εισήγηση του Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Αμυνταίου, η 
οποία έχει ως εξής:  

«Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιότητας Δημάρχου. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου 4682/03-04-2020 « 

Κύρωση: α) της από 25.02.2020 Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού » ( Α΄ 42 ). β) της από 11.03.2020 
Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του » ( Α΄55 ) και γ) της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοοιού COVID-19 » ( Α΄ 64 ) και άλλες διατάξεις ».  

3. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76 ), ως προς τον καθορισμό 
νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι ( 6 ) 
μήνες από την έναρξη ισχύως του Ν. 4728/2020 ( ημερ. Έναρξης ισχύως 
29.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 Ν. 4728/2020 ). 

4. Τις διατάξεις της Δ1α/Γ.Π.οικ. 23451/07-04-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1210/15/2020 
περί κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 ( ΦΕΚ 171/Α/2017 « Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις ». 

6. Την με αριθμό 332/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 324/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμυνταίου σχετικές με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Αμυνταίου. 

7. Το γεγονός ότι ο χώρος λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αμυνταίου δεν 
επαρκεί για τη δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών και επαγγελματιών 
πωλητών ανά πέντε μέτρα απόσταση των πάγκων. 

8. Τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού καθώς και την ανάγκη 
αποσυμφόρησης της είδη λειτουργούσας λαϊκής αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου.  

9. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή 
με αριθμό πρωτ. 10499 - 28-01-2021 περί καθορισμού νέου χώρου 
λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 ( Α΄171 ) στον 
Δήμο Αμυνταίου. 

10. Τις αριθμ. 13/2021, 34/2021, 53/2021 & 66/2021 αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. 

11. Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29922/2021 ( Φ.Ε.Κ. 1944 τεύχος Β΄ 13-05-
2021 ) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από Παρασκευή, 14-05-2021 και ώρα 6:00 έως Δευτέρα, 24-
05-2021 και ώρα 6:00 ». 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Α. Για την παράταση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4682/2020, της 
λειτουργίας νέου χώρου υπαίθριας αγοράς, παράλληλα με την καθιερωμένη λαϊκή 
αγορά, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού 
της διάδοσης του ιού COVID-19. Η περιοχή λειτουργίας της παράλληλης υπαίθριας 
λαϊκής αγοράς θα περιλαμβάνει την οδό Τρύφωνα Χατζή. 

Β. Η λειτουργία της παράλληλης υπαίθριας αγοράς και της νυν υπαίθριας αγοράς, θα 
πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των αριθμ. 
332/2018 και 324/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί 
κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Αμυνταίου και σύμφωνα με την 
αναφερόμενη στο -9- σχετικό εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & 
Προστασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από 07.30 έως 14.30 και 
για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού 
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Συμβουλίου με δυνατότητα επέκτασης του προαναφερόμενου διαστήματος κατόπιν 
προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή.     

Γ. Ο Δήμος Αμυνταίου θα διασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια των αγαθών, η ασφαλής πρόσβαση των 
καταναλωτών, η υγιεινή των χώρων και όσα ορίζονται στην Δ1α/Γ.Π.οικ. 23451/07-
04-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1210/2020 ), στην Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20-03-2021 ( ΦΕΚ 
1076/2021 ), στην Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/27-03-2021 ( ΦΕΚ 1194/2021 ), Δ1α/Γ.Π.οικ. 
24489/17-04-2021 ( ΦΕΚ 1558/2021 ), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/24-04-2021 ( ΦΕΚ 
1682/2021 ) & Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 ( ΦΕΚ 1944/2021 ) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις ( Β΄1210 ), ( Β΄1076 ), ( Β΄1194 ), ( Β΄1558 ), ( Β΄1682 ) &      ( Β΄ 1944 ). 

Δ. Απαγορεύεται η στάση η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων επί της οδού 
Τρύφωνα Χατζή κατά την ημέρα λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής. 

Ε. Η Απόφαση να κοινοποιηθεί στα ΜΜΕ, στο gen-sec@gge.gr στις τοπικές 
Αστυνομικές Αρχές και λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες.» 

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 αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 31950/22-05-2021 ΚΥΑ (Β’ 2141) 

 Την αριθ. 66/2021 απόφαση ΔΣ 

 Την αριθ. 53/2021 απόφαση ΔΣ 

 Την αριθ. 34/2021 απόφαση ΔΣ 

 Την αριθ.13/2021 απόφαση ΔΣ 

 Την αριθ. πρωτ. 7352/17-05-2021 εισήγηση του Τμ. Τοπ. Οικ. Αναπ Δ. 
Αμυνταίου 

 Τον αριθ. πρωτ. 10499/28-01-2021 έγγραφο της ΓΓ Εμπορίου & Προστασίας. 
Καταναλωτή 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την παράταση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4682/2020, 
της λειτουργίας νέου χώρου υπαίθριας αγοράς, παράλληλα με την καθιερωμένη 
λαϊκή αγορά, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και 
περιορισμού της διάδοσης του ιού COVID-19. Η περιοχή λειτουργίας της 
παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς θα περιλαμβάνει την οδό Τρύφωνα Χατζή. 

Β. Η λειτουργία της παράλληλης υπαίθριας αγοράς και της νυν υπαίθριας αγοράς, θα 
πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των αριθμ. 
332/2018 και 324/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί 
κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Αμυνταίου και σύμφωνα με την 
αναφερόμενη στο -9- σχετικό εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & 
Προστασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από 07.30 έως 14.30 και 
για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου με δυνατότητα επέκτασης του προαναφερόμενου διαστήματος κατόπιν 
προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή.     
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Γ. Ο Δήμος Αμυνταίου θα διασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια των αγαθών, η ασφαλής πρόσβαση των 
καταναλωτών, η υγιεινή των χώρων και όσα ορίζονται στην Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20-
03-2021 ( ΦΕΚ 1076/2021 ), στην Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/27-03-2021 ( ΦΕΚ 1194/2021 
), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/17-04-2021 ( ΦΕΚ 1558/2021 ), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/24-04-
2021 ( ΦΕΚ 1682/2021 ), Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 ( ΦΕΚ 1944/2021 ) 7 
Δ1α/ΓΠ. οικ. 31950/22-05-2021 (ΦΕΚ 2141/2021) κοινές υπουργικές αποφάσεις ( 
Β΄1210 ), ( Β΄1076 ), ( Β΄1194 ), ( Β΄1558 ), ( Β΄1682 ), ( Β΄ 1944 ) & (Β’ 2141). 

Δ. Απαγορεύεται η στάση η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων επί της οδού 
Τρύφωνα Χατζή κατά την ημέρα λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής. 

Ε. Η Απόφαση να κοινοποιηθεί στα ΜΜΕ, στο gen-sec@gge.gr στις τοπικές 
Αστυνομικές Αρχές και λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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