
 

 

 

 

 
Θέμα:  Δημιουργία Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου. 
 
Αριθ. Απόφασης: 61/2020 
Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δια περιφοράς έκτακτη 
(σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 184 του Ν. 4635/2019)  συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 7678/29-05-2020 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 27 μέλη. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 07/2020 του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 
Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιοβαννίτσα Ελένη 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 τα εξής: Σύμφωνα με 
το με  αριθμό 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η από 11 
Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α ́ 55). 
΄Εχουμε την δυνατότητα τη λήψη απόφασης δια περιφοράς, με τη διαδικασία των 
διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12του ν. 3852/2010 δηλ. με έκδοση 
πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη 
της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του 
συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, 
χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των 
θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη 
πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο 
του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
Εν  τω μεταξύ έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου 
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου το οποίο 
είναι η δημιουργία Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου. 
 
 
  Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη το με αριθμό 53317/27-05-2020 έγγραφο της γενικής 
γραμματείας εμπορίου και καταναλωτή , Γραφείο Γενικού Γραμματέα με το οποίο μας 
καθορίζει τους νέους χώρους  λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του 
ν.4497/2017(Α΄171), στις περιοχές ευθύνης του Δήμου ΑμυνταίουΑ) Στη Δημοτική Αρχή 
του Δήμου Αμυνταίου, ως φορέα λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών που υπάγονται στην διοικητική της ευθύνη, την έκδοση απόφασης εντός δύο (2) 
ημερών από την λήψη της παρούσης, για τον ορισμό και την λειτουργία παράλληλης 
υπαίθριας αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/2020. 
Β) Η λειτουργία της παράλληλης αγοράς με την νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, θα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά επί των οδών που αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 
7523/27.05.2020 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου και τις ίδιες ώρες λειτουργίας με την 
νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης του φορέα. Το μέτρο δύναται να επεκταθεί με απόφαση του ως άνω φορέα για 
ίσο διάστημα, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 
Γ) Ο ως άνω φορέας υποχρεούται να 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 υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οι.23451- 
07.04.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612-23.05.2020 κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β’1210) 
και (Β΄1869). 
Δ) Με επιμέλεια του ανωτέρω φορέα η απόφαση της παραγράφου Α, λαμβάνει ευρεία 
δημοσιότητα, κοινοποιείται στο gen-sec@gge.gr, καθώς και στις τοπικές Αστυνομικές 
Αρχές και τις λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες. 
 
 



Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

1. το με  αριθμό 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η 

από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής τους» (Α ́ 55). 

2. την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 

3. Την με αριθμό 59/2020 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που αφορά 

Καταρχήν απόφαση για την δημιουργία Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο 

Δήμο Αμυνταίου. 

4. Την με αριθμό 12/2020 απόφαση της ΕΠΖ . 

5. Το με αριθμό 53317/27-05-2020 έγγραφο της γενικής γραμματείας εμπορίου 

και καταναλωτή , Γραφείο Γενικού Γραμματέα. 

6. Της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου 4682/03.04.2020 «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού»(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 
55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και 
άλλες διατάξεις». 

7.  Τον Ν. 4622/2019, (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνειατης Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» 

8. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

9. Το Π.Δ. 80/2019 (ΦΕΚ 118/Α΄/08.07.2019) «Διορισμός του Κυριάκου 
Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας 
Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού». 

10. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/A΄/09.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

11.  Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

12.  Τις υπ’ Αριθμ. Υ1/09.07.2019, «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
καιΥ2/09.07.2019 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ2901/Β΄/ 09.07.2019) Αποφάσεις του Πρωθυπουργού. 

13. Την υπ’ Αριθμ.79595/30-07-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.507/02-08-2019) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διορισμόςμετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτη Σταμπουλίδη». 
14.Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου, 



Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
15. Β. Την εισήγηση:1. Την από αρ. πρωτ. 7523/27.05.2020 αίτηση του Δήμου 
Αμυνταίου για παράλληλη λειτουργία υπαίθριων αγορών όπως περιγράφεται σ’ αυτή. 
 16. Γ. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στο πλαίσιο της λήψης των 
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

     Εγκρίνει  το με αριθμό 53317/27-05-2020 έγγραφο της γενικής γραμματείας 
εμπορίου και καταναλωτή , Γραφείο Γενικού Γραμματέα με το οποίο μας καθορίζει 
τους νέους χώρους  λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του 
ν.4497/2017(Α΄171), στις περιοχές ευθύνης του Δήμου ΑμυνταίουΑ) Στη Δημοτική 
Αρχή του Δήμου Αμυνταίου, ως φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών που 
υπάγονται στην διοικητική της ευθύνη, την έκδοση απόφασης εντός δύο (2) ημερών 
από την λήψη της παρούσης, για τον ορισμό και την λειτουργία παράλληλης 
υπαίθριας αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/2020. 
Β) Η λειτουργία της παράλληλης αγοράς με την νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, θα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά επί των οδών που αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 
7523/27.05.2020 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου και τις ίδιες ώρες λειτουργίας με 
τηννυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της 
σχετικής απόφασης του φορέα. Το μέτρο δύναται να επεκταθεί με απόφαση του ως 
άνω φορέα για ίσο διάστημα, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 
Γ) Ο ως άνω φορέας υποχρεούται να 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 υπ’ αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οι.23451- 07.04.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612-23.05.2020 κοινές υπουργικές 
αποφάσεις (Β’1210) και (Β΄1869). 
Δ) Με επιμέλεια του ανωτέρω φορέα η απόφαση της παραγράφου Α, λαμβάνει ευρεία 
δημοσιότητα, κοινοποιείται στο gen-sec@gge.gr, καθώς και στις τοπικές 
ΑστυνομικέςΑρχές και τις λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες. 
 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2020 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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