
  

 

 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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Τηλ.2551064102 

 
Θέμα: Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλεξανδρούπολης 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Με αριθμό 628 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010( ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες 

του Δημάρχου, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23.4.2021 (ΦΕΚ Β 1682/24.3.2021) Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 

της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 

Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. 

                                                          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την λειτουργία παράλληλων λαϊκών αγορών, στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και για όσο 

χρονικό διάστημα ισχύουν μέτρα περιορισμού για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο λόγω αποφυγής 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως εξής : 

 

1) Κάθε Δευτέρα θα λειτουργούν δύο παράλληλες λαϊκές αγορές στην Δ.Ε. Φερών, α) νότια του σχολικού    

συγκροτήματος του λυκείου Φερών, με την συμμετοχή του 50% των πωλητών, β) παραπλέυρως της 

προέκτασης της οδού Φιλίππου με την συμμετοχή του 50% των πωλητών, όσων φέρουν νόμιμη άδεια, 

τηρουμένων των 5 μέτρων ελεύθερου χώρου μεταξύ των πάγκων. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα 

έκτακτα μέτρα η συμμετοχή των πωλητών σε κάθε μια εκ των δύο παράλληλων λαϊκών αγορών θα λειτουργεί 

εναλλάξ. 

 

2) Κάθε Πέμπτη θα λειτουργούν δύο παράλληλες λαϊκές αγορές στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, α) από την οδό 

Πέλλας έως την οδό Κίρκης και β) από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Δήμητρας με την συμμετοχή του 

50% σε κάθε μια των παράλληλων λαϊκών αγορών των πωλητών όσων φέρουν νόμιμη άδεια, τηρουμένων των 

5 μέτρων ελεύθερου χώρου μεταξύ των πάγκων. 

 

Για κοινόχρηστους χώρους, όπου έχουν παραχωρηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για συναφείς δραστηριότητες 

επιβάλλεται η συμμετοχή του 50% των πωλητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Όσοι διατηρούν άδεια για πάγκους 9 μέτρων πλέον θα συμμετέχουν με πάγκους 5 μέτρων. Όσοι διατηρούν 

άδεια για πάγκους 6 μέτρων πλέον θα συμμετέχουν με πάγκους 4 μέτρων. Όσοι διατηρούν άδεια για πάγκους 

3 μέτρων θα συμμετέχουν με πάγκους 2,5 μέτρων. 

 

Η Δημοτική Αστυνομία, θα πραγματοποιεί συνεχείς και τακτικούς ελέγχους και θα επιβάλλει πρόστιμα στους 

παραβάτες. 
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Η Διεύθυνση Καθαριότητας θα φροντίσει για την απολύμανση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

τόσο οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες, όσο και οι καταναλωτές υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τα 

απαραίτητα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και αποφυγής συγχρωτισμού. 

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πολιτών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό 

ελεύθερο από αντικείμενα. 

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους 

καταναλωτές/κοινό. Τηρείται απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 
 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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