
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   105/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 12/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με τη μείωση των τελών λαϊκής αγοράς, 
στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19. 

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 7479/27-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος,  εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 26/05/2020 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Σύμφωνα με την αριθ. 330/2020 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου,  “όλες οι λαϊκές 
αγορές του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα στην Δ.Κ. Αμυνταίου και στην Τ.Κ. 
Αετού απαγορεύονται να λειτουργούν από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και 
έως νεότερης απόφασης”,  

επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 20006, οι λαϊκές αγορές της Επικράτειας 
θα  λειτουργήσουν εκ περιτροπής και θα συμμετέχουν σ’ αυτές όλοι οι παραγωγοί και 
οι επαγγελματίες σε ποσοστό 50%.    
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

α) Την απαλλαγή από το τέλος χρήσης λαϊκής αγοράς των  επαγγελματιών  πωλητών 
από τις 16-03-2020 έως 30-03-2020 λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου, και  

β) Την χρέωση του τέλους χρήσης λαϊκής αγοράς  μειωμένο κατά 50% στους 
επαγγελματίες πωλητές και βάση παρουσιών παραγωγούς πωλητές από τις 06-04-
2020 έως 31-05-2020 λόγω δραστηριοποίησης εκ περιτροπής λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 20006, ΦΕΚ Β943/20-03-2020.» 

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 20006/20-03-2020  (ΦΕΚ 943Β’) 
2. Την αριθ. 330/2020 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου 
3. Την από 25/05/2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας 

Δήμου Αμυνταίου 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει την απαλλαγή από το τέλος χρήσης λαϊκής αγοράς των  
επαγγελματιών  πωλητών από τις 16-03-2020 έως 30-03-2020 λόγω 
απαγόρευσης της λειτουργίας των λαϊκών αγορών με απόφαση του Δημάρχου 
Αμυνταίου.  

Β. Εγκρίνει την χρέωση του τέλους χρήσης λαϊκής αγοράς  μειωμένο κατά 50% 
στους επαγγελματίες πωλητές και βάση παρουσιών παραγωγούς πωλητές από 
τις 06-04-2020 έως 31-05-2020 λόγω δραστηριοποίησης εκ περιτροπής 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 
20006/20-03-2020 (ΦΕΚ 943Β’). 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 105/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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