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ΘΕΜΑ : « Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του
νόμου 4497/17 (Α’ 171), σε περιοχή ευθύνης του Δήμου Βισαλτίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1.  Την παρ. 1 του άρθρου 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  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. Την  παρ.5  του  αρθ.  18  του  Ν.  4728/2020  (ΦΕΚ  Α΄186),  με  το  οποίο
παρατείνεται η ισχύς του αρθ. 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), ως προς τον
καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών.

3. Το αρ. πρωτ. 14240/21.12.2020 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία  Εμπορίας & Προστασίας Καταναλωτή
για λειτουργία παράλληλων υπαίθριων αγορών.

4. Την  υπ’  αριθμ.  136184/22-12-2020  εισήγηση  του  Γενικού  Γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Καθορισμός νέων χώρων
λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του νόμου 4497/17 (Α’ 171), σε
περιοχή ευθύνης του Δήμου Βισαλτίας».

5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου μας στο
πλαίσιο  της  λήψης  των  έκτακτων  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

6. Τα εν ισχύ Υγειονομικά Πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID  -19  και  του  κινδύνου  της
διασποράς του. 

7. Την  ανάγκη  που  προέκυψε  για  εγρήγορση  και  εφαρμογή  άμεσων  μέτρων
προστασίας  σε  τοπικό  χωρικό  επίπεδο  στον  Δήμο  Βισαλτίας,  για  τη
διασφάλισης της δημόσιας υγείας εν γένει. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Τη  λειτουργία  τριών  παράλληλων  υπαίθριων  λαϊκών  αγορών  στο  Δήμο

Βισαλτίας ,  για προληπτικούς  λόγους προστασίας της δημόσιας  υγείας και
περιορισμού της διάδοσης ιού COVID-19 και προκειμένου να εξασφαλίσουμε
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την  δραστηριοποίηση  όλων  των  παραγωγών  και  όλων  των  εμπόρων  που
δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτές , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8
του ν.4682/2020.
Η εν λόγω αγορές θα διεξάγονται τις ίδιες ημέρες και τις ίδιες ώρες με τις
υφιστάμενες Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βισαλτίας , για το χρονικό διάστημα
ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης ήτοι έως 23/01/2021

 Ορίζουμε  ακολούθως  τους  χώρους  διεξαγωγής  των  τριών  παράλληλων
αγορών:
 α. Η  υπαίθρια  λαϊκή  αγορά  Νιγρίτας,  στον  περιβάλλοντα  χώρο  της
παλαίστρας  του  Αγίου  Θωμά  και  συγκεκριμένα  από  την  αρχή  της  οδού
Κερκίνης μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Αναπαύσεως, ημέρα Σάββατο και
ώρες 06:00 π.μ. έως και 14:00 μ.μ.  παράλληλα με την καθιερωμένη λαϊκή
αγορά Νιγρίτας που λειτουργεί την ίδια μέρα και ώρες . 
β. Η  υπαίθρια  λαϊκή  αγορά  Μαυροθάλασσας,  στην  οδό  Γεωργίου
Παπανδρέου, στον χώρο παραπλήσια της καθιερωμένης λαϊκής αγοράς, ημέρα
Τετάρτη  και  ώρες  06:00  π.μ.  έως  και  14:00  μ.μ.  παράλληλα  με  την
καθιερωμένη λαϊκή αγορά, που λειτουργεί την ίδια μέρα και ώρες.
γ. Η υπαίθρια λαϊκή αγορά Δημητριτσίου, στην κεντρική οδό του οικισμού
και στην συνέχεια της καθιερωμένης λαϊκής αγοράς, ημέρα Δευτέρα και ώρες
06:00 π.μ. έως και 14:00 μ.μ. παράλληλα με την καθιερωμένη λαϊκή αγορά,
που λειτουργεί την ίδια μέρα και ώρες.

 Η παρούσα απόφαση λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα , θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας και θα κοινοποιηθεί στο gen-sec@gge.gr, 
στο Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας, και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα 
Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εξωτ. Διανομή :
1)Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων-
    Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
2) Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας
4)Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Π Ε Σερρών

Εσωτ. Διανομή :
1) Γρ. Δημάρχου
2) Γενικό Γραμματέα
3) Διευθυντή Δήμου
4) Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
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