
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

       Αριθ. Αποφ. 5/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Από το Πρακτικό 2/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του 
νόμου 4497/2017 (Α’ 171), σε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 11:00 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Έκτακτη  Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τα οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/11-03-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
1265/28-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ                                

2. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           
 

 

3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                           

4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
 

 

5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                           

6. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                        
 

 

7. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                                                   
 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Γκερσάνης 
Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 

1. 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 
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11.03.2020 Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 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 κορωνοϊού COVID-19 » ( Α΄ 64 ) και άλλες διατάξεις ».  

2. 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 ισχύος του Ν. 4728/2020 ( Ημερ. Έναρξης ισχύος 
29.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 Ν. 4728/2020 ). 

3. Τις διατάξεις της Δ1α / ΠΙ.οι.23451/07-04-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1210/15/2020 
περί κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

4. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/2021 ( Φ.Ε.Κ. 186 τεύχος Β΄ 23-01-
2021 ) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 25-01-2021 και ώρα 6:00 έως 
Δευτέρα, 01-02-2021 και ώρα 6:00 ». 

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 αριθ. 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 (5) μέτρα απόσταση των πάγκων. 

8. Τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού καθώς και την ανάγκη 
αποσυμφόρησης της ήδη 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 νόμου 4497/2017 
(Α’ 171), σε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμυνταίου 

Εισηγούμαι 

Α. Την έγκριση 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. 
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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 -8- 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.     

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 / 
ΠΙ.οι.23451/07-04-202 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1210/15/2020 ) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612-
23.05.2020 κοινές υπουργικές αποφάσεις ( Β΄1210 ) και ( Β΄1869). 

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

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) 

2. Το εδ. v της παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α)  

3. Την αριθ. 10499/28-01-2021 εισήγηση της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή 

4. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Α Π Ο Φ Α ΣΙΖ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εισηγείται την έγκριση λειτουργίας παράλληλης αγοράς με την νυν 
υπαίθρια λαϊκή αγορά, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας και περιορισμού της διάδοσης του ιού COVID-19. Η λειτουργίας της 
παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς θα πραγματοποιείται αποκλειστικά 
επί της οδού Τρύφωνα Χατζή.  
Β. Η λειτουργία της παράλληλης υπαίθριας αγοράς και της νυν υπαίθριας 
αγοράς θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, από 07.30 έως 14.30, και για 
χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των αριθ. 332/2018 και 
324/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.  
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Το μέτρο δύναται να επεκταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
ίσο διάστημα, 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 στις 
Δ1α / ΠΙ.οι.23451/07-04-202 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1210Β’) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612-
23.05.2020 (ΦΕΚ 1869Β) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 
Δ. Θα απαγορευθεί η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων επί 
της οδού Τρύφωνα Χατζή κατά την ημέρα λειτουργίας της παράλληλης 
λαϊκής. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

 1.  2. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
  3.  4. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

 5.  6. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
 ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 7.  8. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 9.  10. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
  11.  12. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                              
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