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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.1/20-1-2021 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 1

Περίληψη
Λειτουργία της υπαίθριας λαϊκής αγοράς, στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως ισχύουν.
Στην Ξάνθη, σήμερα 20 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00 – 18:00 ώρα λήξης,
συνήλθε σε έκτακτη, διά περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Δημοτικό Συμβούλιο
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.1226/20-1-2021 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, 163/332822905-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ 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 21
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
12. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
13. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
14. Παπαδάκης Θεοφάνης
4. Ασκαρίδης Ηλίας
15. Παπαχρόνης Ιωάννης
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
16. Σπανίδης Μιχαήλ
6. Ελευθεριάδης Απόστολος
17. Ταρενίδης Παναγιώτης
7. Ζερενίδης Ιωάννης
18. Τοπ Σινάν
8. Καλογερής Γεώργιος
19. Τσαρεκτσή Τζενάν
9. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
20. Φανουράκης Εμμανουήλ
10. Λύρατζης Πασχάλης
21. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
11. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργιάδης Δημοσθένης
2. Γουναρίδης Στυλιανός
3. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
4. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
5. Ηλιάδης Θωμάς
6. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7. Ιγιαννίδης Στέφανος
8. Καμαρίδης Ιπποκράτης
9. Καφφετζής Κωνσταντίνος
10. Παπά Σοφία
11. Παπαδόπουλος Βασίλειος
12. Παπαδόπουλος Κυριάκος
13. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
14. Παυλίδου Ελισάβετ
15. Σαββίδης Ματθαίος
16. Σταυρακάρας Παναγιώτης
17. Τσακιρίδης Αφεντούλης
18. Χαριτωνίδου Ειρήνη
19. Χασάν Ογλού Φερτούν
20. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
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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.18318/1332020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29-05-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ 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. 4980/18-01-2021 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η από 19-01-2021 ορθή
επανάληψη αυτής:
1. Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του ν.4497/2017 (Α’171), σε
περιοχή ευθύνης του Δήμου Ξάνθης.
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
▪ 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, 163/33282-29-05-2020, και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-7134206.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Λειτουργία της υπαίθριας λαϊκής αγοράς, στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως
ισχύουν.» 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.1217/20-1-2021 εισήγηση του
Αντιδημάρχου του τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/03.04.2020 (ΦΕΚ 76 τ.Α’) «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».
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4728/2020 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 τ.Α΄), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15-01-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 89/16-01-2021/τ.Β΄), με
θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω, διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».
5. Την με αριθ. 156/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, περί έγκρισης κανονισμού
λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ξάνθης
6. Την με αριθ. 219/1989 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, περί έγκρισης του πρακτικού της
Επιτροπής σχετικά με τα όρια της εβδομαδιαίας αγοράς (παζάρι) Δήμου Ξάνθης.
7. Το με αριθ. πρωτ. 757/14-01-2021 αίτημα του Δήμου Ξάνθης προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή.
8. Η με αριθ. πρωτ. 4980/18-01-2021 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η από 19-01-2021 ορθή επανάληψη
αυτής.
9. Το με αριθ. πρωτ. 929/18-01-2021 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
Δραστηριοτήτων προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
Σας γνωρίζουμε ότι:
Με το αριθ. πρωτ. 757/14-01-2021 αίτημα του Δήμου Ξάνθης, ζητήσαμε από τον Γενικό Γραμματέα
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, να εισηγηθεί σχετικά με τη λειτουργία παράλληλης υπαίθριας
λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄),
προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπαίθριας λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης, στο
πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Συγκεκριμένα, ζητήσαμε για όσο διάστημα ισχύουν τα ανωτέρω έκτακτα μέτρα, να λειτουργεί κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, πέρα από την υπάρχουσα υπαίθρια
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λαϊκή αγορά και παράλληλη υπαίθρια λαϊκή αγορά, η οποία θα πραγματοποιείται εβδομαδιαίως την ίδια
μέρα και ώρα, ήτοι την ημέρα Σάββατο και ώρες από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στις παρακάτω οδούς
σύμφωνα με την σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης:
α) επί της οδού Πανεπιστημίου (από την οδό Βασ. Σοφίας έως το χώρο της Λαϊκής Αγοράς),
β) επί του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου του «Λιμνίου» (από την οδό Βασ. Σοφίας μέχρι
έμπροσθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου)
Το ανωτέρω αίτημα υποβλήθηκε έχοντας υπόψιν της διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 1293/08-012021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 30 τ.Β') που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με την
οποία θεσπίζονταν, μέτρα που αφορούσαν την λειτουργία λαϊκών αγορών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την
παρ. 3.(α) του άρθρου 1 της ανωτέρω είχε ανασταλεί στο σύνολο της Επικράτειας η λειτουργία εκτός άλλων
και των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
«…22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.
23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.
24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου
λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων,
των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου
με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων
τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων
προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων
μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών
ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99….»
Στις 16-01-2021, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15-01-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 30 τ.Β΄) με θέμα
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.», σύμφωνα με την περ. 23 της παρ. 1 του άρθρου 1
της οποίας θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των λαϊκών αγορών
(συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών αγορών):
• Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών. Σε περίπτωση μη
τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών,
δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων
• Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση
μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).
• Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/16-01-2021 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 89 τ.Β΄), σε περίπτωση μη τήρησης των άρθρων 1 έως 5, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,
κυρώσεις. Συγκεκριμένα, για τους φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών, ήτοι οι Δήμοι, η ανωτέρω διάταξη
περί κυρώσεων αναφέρει τα εξής:
«9.Λαϊκές αγορές [συμπεριλαμβανομένων
και
βιολογικών αγορών ]/Εμποροπανηγύρεις
/Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές των άρθρων 2, 37 και 38 του ν.4497/2017 (Α’ 171)
Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων αγορών και του
επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας:
• 1η παράβαση: διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας
της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες
• 2η παράβαση: διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας
της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες»
Επιπλέον, με την ανωτέρω ΚΥΑ δεν αναστέλλεται η δραστηριοποίηση των επαγγελματιών πωλητών
λαϊκών αγορών, με ΚΑΔ 47.82, 47.89 και 47.99. Επομένως, δίνετε η δυνατότητα δραστηριοποίησης στο
σύνολο των θεωρημένων επαγγελματιών πωλητών που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά
του Δήμου Ξάνθης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νέες εν ισχύ διατάξεις έως σήμερα το σύνολό των θεωρημένων θέσεων
των παραγωγών/εμπόρων της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης, είναι διακόσιοι ενενήντα (290). Επομένως
το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη)
ανέρχεται πλέον σε εκατό σαράντα πέντε (145).
Καθώς στις 18-01-2021 λάβαμε την με αριθ. πρωτ. 4980 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί λειτουργίας παράλληλης
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λαϊκής αγοράς στο Δήμο Ξάνθης, με δεδομένο τις προηγούμενες διατάξεις περί αναστολής
δραστηριοποίησης των ΚΑΔ 47.82, 47.89 και 47.99 η υπηρεσία μας, με το με αριθ. πρωτ. 929/18-01-2021
έγγραφο αναζήτησε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης την δυνατότητα
δραστηριοποίησης της παράλληλης αγοράς με τα νέα δεδομένα.
Αναμένετε απάντηση από την ανωτέρω υπηρεσία για τον καθορισμό των συνθηκών.
Η από 19-01-2021 ορθή επανάληψη της με αριθ. πρωτ. 4980 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εισηγείται τα εξής:
Α) Στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ξάνθης, 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 τις νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, θα πραγματοποιείται
αποκλειστικά στις οδούς που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 757/14.01.2021 αίτηση του Δήμου Ξάνθης
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. 3060/16-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’89).
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.
Λαμβάνοντας υπόψιν την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15-1-21 Κ.Υ.Α. η οποία στο σημείο 23 του πίνακα
της παρ. 1 του άρθρου 1, ορίζει ότι: «Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου
αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών, δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των
κλάδων παραγωγών/εμπόρων»,
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ ΑΙ
Α) Εφόσον αλλάξουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή αλλάξει ο αριθμός των πωλητών που έχουν δικαίωμα να
δραστηριοποιηθούν στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, κατόπιν σχετικής εξέτασης των δεδομένων από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, να λειτουργήσει η παράλληλη λαϊκή αγορά σύμφωνα με την από 19-012021 ορθή επανάληψη της με αριθ. πρωτ. 4980 Εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή, ως εξής:
i. Η λειτουργία της παράλληλης αγοράς με τη νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, θα πραγματοποιείται
αποκλειστικά στις οδούς που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 757/14.01.2021 αίτηση του Δήμου
Ξάνθης και τις ίδιες ώρες λειτουργίας με τη νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, για χρονικό διάστημα ενός
μήνα από την έκδοση της σχετικής απόφασης του φορέα.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιείται εβδομαδιαίως την ίδια μέρα και ώρα, ήτοι την ημέρα Σάββατο
και ώρες από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στις παρακάτω οδούς κατόπιν σχετικού τοπογραφικού
διαγράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης:
α) επί της οδού Πανεπιστημίου (από την οδό Βασ. Σοφίας έως το χώρο της Λαϊκής Αγοράς) και
β) επί του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου του «Λιμνίου» (από την οδό Βασ. Σοφίας μέχρι
έμπροσθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου).
ii. 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.
iii. 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.3060/16-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 89), όπως κάθε φορά ισχύει.
iv. Με επιμέλεια του ανωτέρω φορέα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, λαμβάνει ευρεία
δημοσιότητα, κοινοποιείται στο gen-sec@gge.gr, καθώς και στις τοπικές Αστυνομικές Αρχές και τις
λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες.
v.
Για όσο διάστημα ισχύουν τα παραπάνω έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πάγκοι όλων των πωλητών να έχουν
διαστάσεις τέσσερα (4) × τρία (3) μέτρα.
vi. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διαγράμμιση
της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα νέα μέτρα και σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.
vii. Ευνόητο είναι, ότι στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα συμμετέχουν μόνο οι πωλητές που
διαθέτουν θεωρημένες άδειες, έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά του Δήμου
Ξάνθης και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Ξάνθης.

ΑΔΑ: ΨΑΙΛΩΚ8-ΗΣ6
Θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση προς ενημέρωση των συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά
(κύρια και παράλληλη) του Δήμου Ξάνθης. Η ανωτέρω θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr).
Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά θα γίνεται με την επιμέλεια και ενημέρωση του αρμόδιου
Αντιδημάρχου Ξάνθης, των σωματείων παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς και του
επόπτη λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα συμμετεχόντων του Δήμου Ξάνθης και σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Β) Για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα που ορίζει η με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15-1-21 Κ.Υ.Α. και εφόσον
διαπιστωθεί η τεχνική δυνατότητα κατόπιν εξέτασης των δεδομένων, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ξάνθης η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης να λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις
της περ. 23 της παρ. 1 του άρθρου 1 ως εξής:
• Το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων στο χώρο της υφιστάμενης λαϊκής
αγοράς.
• Πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
• Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
• Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
• Για όσο διάστημα ισχύουν τα παραπάνω έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πάγκοι όλων των πωλητών να έχουν
διαστάσεις τέσσερα (4) × τρία (3) μέτρα.
• Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διαγράμμιση
της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα νέα μέτρα και σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.
• Ευνόητο είναι, ότι στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα συμμετέχουν μόνο οι πωλητές που
διαθέτουν θεωρημένες άδειες, έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά του Δήμου
Ξάνθης και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Ξάνθης.
• Θα εκδίδεται σχετική απόφαση Δημάρχου με τους πίνακες συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή
αγορά του Δήμου Ξάνθης. Ο ανωτέρω πίνακας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης
(www.cityofxanthi.gr).
• Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά θα γίνεται με την επιμέλεια και ενημέρωση του
αρμόδιου Αντιδημάρχου Ξάνθης, των σωματείων παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκής
αγοράς και του επόπτη λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα συμμετεχόντων του Δήμου
Ξάνθης και σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών». Τέλος ο Πρόεδρος
κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Ταρενίδης σύμφωνα με την από 20-01-2021 ηλεκτρονική του
δήλωση ψήφισε Λευκό.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την λειτουργία της παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον διαπιστωθεί η
τεχνική δυνατότητα κατόπιν εξέτασης των δεδομένων, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης ως εξής:
i.
Η λειτουργία της παράλληλης αγοράς με τη νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, θα πραγματοποιείται
αποκλειστικά στις οδούς που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 757/14.01.2021 αίτηση του Δήμου
Ξάνθης και τις ίδιες ώρες λειτουργίας με τη νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, για χρονικό διάστημα ενός
μήνα από την έκδοση της σχετικής απόφασης του φορέα.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιείται εβδομαδιαίως την ίδια μέρα και ώρα, ήτοι την ημέρα Σάββατο
και ώρες από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στις παρακάτω οδούς κατόπιν σχετικού τοπογραφικού
διαγράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης:
α) επί της οδού Πανεπιστημίου (από την οδό Βασ. Σοφίας έως το χώρο της Λαϊκής Αγοράς) και
β) επί του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου του «Λιμνίου» (από την οδό Βασ. Σοφίας μέχρι
έμπροσθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου).
ii.
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.
iii. 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.3060/16-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 89), όπως κάθε φορά ισχύει.
iv.
Με επιμέλεια του ανωτέρω φορέα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, λαμβάνει ευρεία
δημοσιότητα, κοινοποιείται στο gen-sec@gge.gr, καθώς και στις τοπικές Αστυνομικές Αρχές και τις
λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες.

viii.

ΑΔΑ: ΨΑΙΛΩΚ8-ΗΣ6
Για όσο διάστημα ισχύουν τα παραπάνω έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πάγκοι όλων των πωλητών να έχουν
διαστάσεις τέσσερα (4) × τρία (3) μέτρα.
vi.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διαγράμμιση
της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα νέα μέτρα και σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.
vii.
Ευνόητο είναι, ότι στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα συμμετέχουν μόνο οι πωλητές που
διαθέτουν θεωρημένες άδειες, έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά του Δήμου
Ξάνθης και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Ξάνθης.
viii. Θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση προς ενημέρωση των συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά
(κύρια και παράλληλη) του Δήμου Ξάνθης. Η ανωτέρω θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr).
Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά θα γίνεται με την επιμέλεια και ενημέρωση του αρμόδιου
Αντιδημάρχου Ξάνθης, των σωματείων παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς και του
επόπτη λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα συμμετεχόντων του Δήμου Ξάνθης και σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Β) Το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα που
ορίζει η με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15-1-21 Κ.Υ.Α. και εφόσον διαπιστωθεί η τεχνική δυνατότητα
κατόπιν εξέτασης των δεδομένων, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η υπαίθρια
λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης να λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 23 της παρ. 1 του
άρθρου 1 ως εξής:
• Το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων στο χώρο της υφιστάμενης λαϊκής
αγοράς.
• Πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
• Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
• Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
• Για όσο διάστημα ισχύουν τα παραπάνω έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πάγκοι όλων των πωλητών να έχουν
διαστάσεις τέσσερα (4) × τρία (3) μέτρα.
• Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διαγράμμιση
της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα νέα μέτρα και σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.
• Ευνόητο είναι, ότι στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα συμμετέχουν μόνο οι πωλητές που
διαθέτουν θεωρημένες άδειες, έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά του Δήμου
Ξάνθης και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Ξάνθης.
• Θα εκδίδεται σχετική απόφαση Δημάρχου με τους πίνακες συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή
αγορά του Δήμου Ξάνθης. Ο ανωτέρω πίνακας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης
(www.cityofxanthi.gr).
Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά θα γίνεται με την επιμέλεια και ενημέρωση του αρμόδιου
Αντιδημάρχου Ξάνθης, των σωματείων παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς και του
επόπτη λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα συμμετεχόντων του Δήμου Ξάνθης και σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
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Αικατερίνη Τσαπαδίκου
v.

