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Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις.»

2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί 

αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 “Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση 

επάρκειας των αγαθών” Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020.

4) Την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 39842/26-06-2021 (ΦΕΚ 2744/Β/26-06-2021) «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, 

28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00». 

5) Το με αρ. πρωτ. 24789/24-05-2021 έγγραφό μας.

6) Την με αρ. πρωτ. 60358/31-05-2021 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 

Προστασίας του Καταναλωτή με θέμα “Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας 

παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/2017 (Α’ 171) σε περιοχή ευθύνης του 

Δήμου Χανίων”.

7) Τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Χανίων, απόφαση Δ.Σ. Χανίων 

586/22-08-2018 (Ω2Μ1ΩΗ5-ΟΧΠ) όπως αυτός τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ.Σ. 

Χανίων 768/14-11-2018 (6ΛΓΤΩΗ5-86Ε) και ισχύει. 

8) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στο πλαίσιο της λήψης των έκτακτων 

μέτρων για την αντιμετώπιση συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

Covid-19.
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9) Την υπ’ αρ. 34Δ/26579/31-05-2021 απόφαση του Δημάρχου Χανίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ορίζουμε στον Δήμο Χανίων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020, 

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020, την  

χρονική επέκταση λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς, για προληπτικούς 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διάδοσης του ιού Covid-19 

προκειμένου να εξασφαλίσουμε την δραστηριοποίηση όλων των πωλητών που δικαιούνται 

να συμμετέχουν σ’ αυτές και συγκεκριμένα θα επεκταθεί χρονικά η λαϊκή αγορά στην οδό 

Ακρωτηρίου της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων, μόνο για την ημέρα 
του Σαββάτου και ώρες από 07:30 έως 14:30 παράλληλα με την καθιερωμένη λαϊκή αγορά 

στην οδό Μίνωος  της Δημοτικής Ενότητας Χανίων που λειτουργεί την ίδια μέρα και τις ίδιες 

ώρες.

Η παρούσα θα ισχύσει από τις 01/07/2021 έως τις 31/07/2021.

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ 

                                                                                              

Κοινοποίηση
- Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
- Αντιδήμαρχο Νικηφοράκη Ι  
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