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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 13/2021 
 

Θέμα: Δημιουργία Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, 
δια περιφοράς (τηλεφωνικά), 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. 4992/23-01-2021 (Β’ 186), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 
1266/28-01-2021 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 25 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Νάτσης Ιωάννης 
Γεώργου Τρύφων Γρομπανόπουλος Τρύφων 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Κύρκου Κυριάκος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Ιωάννου Χρήστος  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Ιωαννίδου Ελένη   
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  
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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 1ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:  

Σύμφωνα με το αριθ. 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», ως ισχύει,  δίνεται η  
δυνατότητα λήψης απόφασης δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των 
άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του 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 είναι κατεπείγον και πρέπει να 
συζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου το οποίο είναι η Δημιουργία 
Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου αριθ. πρωτ. 10499/28-01-
2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. 1262/28-01-2021) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το οποίο: 

«Α) Στο Δήμο Αμυνταίου, ως φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών που υπάγονται 
στην διοικητική του ευθύνη, την έκδοση απόφασης εντός δύο (2) ημερών από την 
λήψη της παρούσης, για τον ορισμό και την λειτουργία παράλληλων υπαίθριων 
αγορών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/2020. 

Β) Η λειτουργία της παράλληλης αγοράς με τη νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, θα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά στη θέση που αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 
1089/26-1-2021 αίτηση του Δήμου Αμυνταίου και τις ίδιες ώρες λειτουργίας με τη 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 στην υπ’ αριθ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/ 23-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’186). 

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.» 

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. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (Α  ́55) ως ισχύει 

 Την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 

 Την  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/ 23-1-2021 ΚΥΑ (Β’186) 

 Την αριθ. 5/2021 απόφαση ΕΠΖ 

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

 Την αριθ. 1089/26-01-2021 αίτηση του Δ. Αμυνταίου 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4682/2020, την λειτουργία 
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 λειτουργία της παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς θα πραγματοποιείται 
αποκλειστικά επί της οδού Τρύφωνα Χατζή, στην πόλη του Αμυνταίου Δ. Αμυνταίου. 

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.  

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 αγοράς. 

Ε. Ο δημοτικός σύμβουλος κος Γεώργου Τρύφων ψήφισε κατά, διότι δεν υπάρχει 
γραπτή συναίνεση για τη δημιουργία της παράλληλης λαϊκής αγοράς από τον 
Πρόεδρο Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου, κ. Πηλείδη Ιωάννη. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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