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Από το αριθ.15/11-6-2020 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 65

Περίληψη
Επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της παράλληλης υπαίθριας
Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Ξάνθης για (1) μήνα

Στην Ξάνθη, σήμερα 1 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 16:00 – 17:00 ώρα λήξης, συνήλθε σε
έκτακτη, διά περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13193/10-6-2020 έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό
την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/3328229-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, επί των παρακάτω θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
15. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
16. Παπαδάκης Θεοφάνης
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
17. Παπαδόπουλος Βασίλειος
4. Ασκαρίδης Ηλίας
18. Παπαχρόνης Ιωάννης
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
19. Σταυρακάρας Παναγιώτης
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
20. Σπανίδης Μιχαήλ
7. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
21. Τοπ Σινάν
8. Ελευθεριάδης Απόστολος
22. Τσαρεκτσή Τζενάν
9. Ζερενίδης Ιωάννης
23. Τσακιρίδης Αφεντούλης
10. Καλογερής Γεώργιος
24. Φανουράκης Εμμανουήλ
11. Καμαρίδης Ιπποκράτης
25. Χαριτωνίδου Ειρήνη
12. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
26. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
13. Μελισσόπουλος Σάββας
27. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
14. Μπαντάκ Σιαμπά
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γουναρίδης Στυλιανός
8. Παπά Σοφία
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
9. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ηλιάδης Θωμάς
10. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
11. Παυλίδου Ελισάβετ
5. Ιγιαννίδης Στέφανος
12. Σαββίδης Ματθαίος
6. Καφφετζής Κωνσταντίνος
13. Ταρενίδης Παναγιώτης
7. Λύρατζης Πασχάλης
14. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης, διά περιφοράς συνεδρίαση και
αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 184 του
Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-32020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και
με την αριθμ.πρωτ.ΔΞ.46069/11-5-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή:
1. Επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της παράλληλης υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Ξάνθης
για (1) μήνα
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
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το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης
Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020,
40/-31-3-2020 και 163/33282-29-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της παράλληλης υπαίθριας
Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Ξάνθης για (1) μήνα» λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα
στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.πρωτ.13183/10-6-2020 εισήγηση
του Αντιδημάρχου του τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. το άρθρο 8 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α' ) 2. Την με αριθ. πρωτ. 46069/115-2020 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, 2. Η με αριθμ. 48/12-520 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 3. Το άρθρο 2 της υπ' αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/46-2020 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 2168 περί κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του v. 4497/2017
(Α'171).
Σε συνέχεια της ανωτέρω με αριθμ. 48/12-5-20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, για τη
λειτουργία παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο Δήμο Ξάνθης, ως έκτακτο μέτρο αντιμετώπισης του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVlD-19 για ένα (1) μήνα σας γνωρίζουμε ότι η σχετική (2) εισήγηση
του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ι Επενδύσεων
ορίζει τα εξής: «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.
Με τη σχετική (6) απάντηση το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μας
ενημέρωσε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της παράλληλης
υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο Δήμο Ξάνθης για ένα (1) μήνα, με έκδοση σχετικής απόφασης του φορέα μας.
Εισηγούμαι Θετικά για τη λήψη απόφασης για την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της παράλληλης
υπαίθριας λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης για ένα (1) μήνα, ως μέτρο αντιμετώπισης του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊου COVlD-19»
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, Δημοσθένης Γεωργιάδης,
Βασίλειος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Σπανίδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, σύμφωνα με την από 11-6-2020
ηλεκτρονική δήλωσή τους καταψηφίζουν, διότι: «Α) Η εν λόγω εισήγηση δεν αποτρέπει τις συνθήκες
συγχρωτισμού με συνέπεια να εκθέτει σε υγειονομικό κίνδυνο παραγωγούς και αγοραστές σε μια ευαίσθητη
φάση της επιδημιολογίας της COVID-19 στον τόπο μας, Β) Με βάση την εν λόγω εισήγηση δεν
προστατεύονται τα εισοδήματα των παραγωγών καθότι δε λαμβάνονται υπόψη οι αναστολές πολλών
συμπολιτών μας να επισκεφθούν το χώρο της Λαϊκής Αγοράς με την υπάρχουσα μορφή, Γ) Με την
εφαρμογή των όσων προβλέπονται από την εν λόγω εισήγηση δημιουργείται τεράστιο κυκλοφοριακό
πρόβλημα λόγω της στάθμευσης οχημάτων στη διπλής κυκλοφορίας είσοδο και έξοδο της Παλιάς Πόλης
παρά το Δημοτικό Κήπο (τρέμουμε τι μπορεί να συμβεί αν χρειαστεί εκκένωση της Παλιάς Πόλης), Δ) Η εν
λόγω εισήγηση δε λαμβάνει υπόψη της ιδιαίτερα βιώσιμες και συμφέρουσες προτάσεις που θα
επιθυμούσαμε να αναπτύξουμε εφόσον ήταν δυνατό να υπάρξει διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, γεγονός
που αποβαίνει εις βάρος των Δημοτών. Ε) Στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την
τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και
ουσιώδη συμπεράσματα και, τέλος, ΣΤ) Σχετικά με συνημμένο έγγραφο το οποίο επικαλείται η εν λόγω
εισήγηση, εκκρεμεί προσφυγή των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξής μας ενώπιον του
Επόπτη Ο.Τ.Α, τα καθήκοντα του οποίου σήμερα ασκεί ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και εν προκειμένω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κατά της με αριθ. 48
απόφασης και του με αριθ. 10/12-5-2020 πρακτικού της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του
δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός νέου χώρου
λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του ν.4497/2017 στον Δήμο Ξάνθης, με ημερομηνία
δημοσίευσης στο πρόγραμμα Διαύγεια 13-5-2020 (ΑΔΑ ΨΕΜ4ΩΚ8-Υ3Η), της με αριθ. πρωτ. 10914/14-52020 απάντησης του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο αίτημα του επικεφαλής του
συνδυασμού «Αγάπη για την Ξάνθη μας» περί διόρθωσης της σχετικής ληφθείσης απόφασης και του
πρακτικού και κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς τις προαναφερόμενες.».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
καθώς και 1. το άρθρο 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 ιου κορωνοϊού
COVlD-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVlD-19»
(Α '64) και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 76 Α'), 2. την με αριθ. πρωτ. 46069/11-5-2020 1 Εισήγηση του Γενικού
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Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί
καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του ν. 4497/2017 (Α' 171) στον Δήμο,
3. Η με αριθμ.48/12-5-20 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, περί καθορισμού νέου
χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του ν. 4497/2017 (Α' 171) στον Δήμο Ξάνθης (ΑΔΑ:
ΨΕΜ4ΩΚ8-Υ3Η), 4. το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.ΔΙα/ΓΠ.οικ.34781/4-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2168 Β'), περί
κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. του άρθρου 2 του v. 4497/2017 (Α' 171). 5. Το με
αριθ. πρωτ. 13014/9-6-20 έγγραφο του Δήμου Ξάνθης, 6. Η με αριθ. εισερχόμενου πρωτοκόλλου 13156/106-2020 απάντηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης για
ένα (1) μήνα, ως μέτρο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVlD-19.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, Δημοσθένης
Γεωργιάδης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Σπανίδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-6-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

