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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
Ταχ. Διευθ.: M. Μπότσαρη 17
Τ.Κ.: 45444  Ιωάννινα
Πληροφορίες: Κ. Γιακαμόζη
Email:dtoa-dimos@ioannina.gr 
          

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός  νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων λαϊκών αγορών του  
Ν. 4497/2017 εντός των ορίων του Δήμου Ιωαννιτών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της αρ.36710/10334/8-9-2011 (ΦΕΚ 2138/23-09-2011 τεύχος Β΄) 
«Έγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος 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» (Α’ 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», όπως τροποποιήθηκε από τη 
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/20 (ΦΕΚ 186/29.09.2020 τεύχος Α')

4. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχοςΒ')

6. Τις υπ’ αρ. 261/2012 (ΑΔΑ: Β49ΘΩΕΩ-ΦΧΙ), 750/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΕΩ-ΗΨΠ) και 
750/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΕΩ-ΗΨΠ)  πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ιωαννιτών, με τις οποίες αποφασίστηκε η ίδρυση και λειτουργία των λαϊκών αγορών 
στις περιοχές «Σεισμόπληκτα», «Αμπελόκηποι» και «Ανατολή» αντίστοιχα.

7. Την υπ’ αρ. 717/2014 (ΑΔΑ:6ΩΓΚΩΕΩ-8Α0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την  υπ’ αρ. 39/2015 
(ΑΔΑ:ΩΩΑ9ΩΕΩ-ΚΣΜ) πράξη του ιδίου οργάνου, με την οποία εγκρίθηκε ο 
κανονισμός λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Ιωαννιτών.
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8. Την  με αρ. πρωτ. 14524/23-02-2021 αίτηση του Δήμου Ιωαννιτών προς τη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για λειτουργία παράλληλων 
υπαίθριων λαϊκών αγορών. 

9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στο πλαίσιο λήψης των έκτακτων 
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

10. Την με αρ. πρωτ. 22857/24-2-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, με θέμα «Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας 
παράλληλων υπαίθριων αγορών του νόμου 4497/17 (Α’171), σε περιοχές ευθύνης 
του Δήμου Ιωαννιτών».

Α Π Ο Φ Α Σ Ί Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και 

περιορισμού της διάδοσης του ιού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν.4682/2020, τη λειτουργία των κάτωθι υπαίθριων λαϊκών αγορών εντός των ορίων του 
Δήμου Ιωαννιτών, παράλληλα  και τις ίδιες ώρες λειτουργίας με τις νυν υπαίθριες λαϊκές 
αγορές, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της παρούσης απόφασης.
Α. Συγκεκριμένα: 

 Κάθε Δευτέρα, από 07.00π.μ. έως 14.30μ.μ., θα λειτουργεί υπαίθρια λαϊκή αγορά 
στο χώρο του πρώην γηπέδου Σεισμοπλήκτων (ιδιοκτησίας Δήμου), επί της οδού Σπ. 
Λούη, παράλληλα με αυτήν που διεξάγεται στον ήδη καθορισμένο χώρο της 
υφιστάμενης λαϊκής αγοράς στην περιοχή «Σεισμόπληκτα» της κοινότητας 
Ιωαννίνων.

 Κάθε Τρίτη από 07.00π.μ. έως 14.30μ.μ., θα λειτουργεί υπαίθρια λαϊκή αγορά σε 
χώρο εντός του Ο.Τ. 285 (κυριότητας δημοσίου) που περικλείεται από τις οδούς 
Ζυγούρη, Καλπακίου και Κοτοπούλη, παράλληλα με αυτήν που διεξάγεται στον ήδη 
καθορισμένο χώρο της υφιστάμενης λαϊκής αγοράς στην περιοχή «Αμπελόκηποι» 
της κοινότητας Ιωαννίνων.

 Κάθε Παρασκευή από 07.00π.μ. έως 14.30μ.μ, θα λειτουργεί υπαίθρια λαϊκή αγορά 
σε χώρο επί της αριστερής πλευράς της οδού Κερασούντος μέχρι την 
Ποντοηρακλείας και επί της οδού Χριστοφορίδου από την Χατζηκώστα μέχρι την 
Μακρυγιάννη, παράλληλα και κατ’ επέκταση με αυτήν που διεξάγεται στον ήδη 
καθορισμένο χώρο της υφιστάμενης λαϊκής αγοράς στην περιοχή «Ανατολή» της 
κοινότητας Ανατολής.

Β. Ο Δήμος Ιωαννιτών, ως φορέας λειτουργίας των ανωτέρω αγορών, 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.10969/20-2-2021 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’648).

Γ. Η παρούσα δύναται να επεκταθεί με απόφαση του Δήμου για ίσο διάστημα, κατόπιν 
προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή.

                                                                 
                                                                                                                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή  
(Email: gen-sec@gge.gr)

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου Ιωαννιτών
3. Περιφέρεια Ηπείρου

Π.Ε. Ιωαννίνων
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

4. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Ιωαννίνων
5. Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων
       (Email: at.ioanninon@astynomia.gr)
6. Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων 
      (Email: ttioanninon@astynomia.gr)
7. Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Ιωαννίνων

(Email: stourioannina@astynomia.gr)
8. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

(για ενημέρωση των εποπτών)
9. Σωματείο Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών 

«Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
(Email: tinastav1983@gmail.com)

10. Α.Τ Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
             (με την παράκληση να επιληφθεί για την ευρεία 

δημοσιότητα της παρούσας Απόφασης και την 
ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Δήμου)

Εσωτερική Διανομή
1. Χρον. Αρχείο

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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