
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    ΣΡΙΠΟΛΗ 13/04/2020 
ΝΟΜΟ  ΑΡΚΑΔΙΑ                                                            ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 9262 
ΔΗΜΟ  ΣΡΙΠΟΛΗ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟΤ  
Σαχ. Διεφθυνςη:  Λαγοπάτη 45 και Αταλάντησ  

Σαχ. Κϊδικασ:  22100,    ΣΡΙΠΟΛΗ  
Σηλζφωνο:       2713-600483                   

  
 
ΘΕΜΑ: «Έκηακηα μέηρα για ηη λειηοσργία ηων λαϊκών αγορών ηοσ Δήμοσ Τρίπολης για προληπηικούς 

λόγοσς δημόζιας σγείας προς περιοριζμό ηης διαζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19». 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
ζχοντασ υπόψη: 

 
1. Ση με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210/Β/7-4-2020) Κ.Τ.Α. 
2. Σο άρθρο 8 του Ν.4682/2020 (Αϋ76). 
3. Σο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ  171/Αϋ/13-11-2017) «Άςκηςη υπαίθριων εμπορικϊν δραςτηριοτήτων, 

εκςυγχρονιςμόσ τησ επιμελητηριακήσ νομοθεςίασ και άλλεσ διατάξεισ».  
4. Σο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ», όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ιςχφει 
ςήμερα.  

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α) «Ζκτακτα μζτρα για την εξαςφάλιςη τησ 
επάρκειασ των αγαθϊν» 

6. Σισ με αριθ. 119/1984, 371/2001 και 254/2010 αποφάςεισ του Δημοτικοφ υμβουλίου που 
αφοροφν ςτην ίδρυςη και λειτουργία Λαϊκϊν αγορϊν ςτην Πλ. Βαλτετςίου, Πλ. Μαντινείασ και 
Θεοκρίτου αντίςτοιχα, όπωσ τροποποιήθηκαν και ιςχφουν ςήμερα 

7. Σην με αριθ. πρωτ.  27147/3-9-2019  απόφαςη Δημάρχου με θζμα : «Οριςμόσ Αντιδημάρχων» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Ση λειτουργία παράλληλων υπαίθριων λαϊκϊν αγορϊν ςτον Δήμο Σρίπολησ, για προληπτικοφσ 
λόγουσ δημόςιασ υγείασ προσ περιοριςμό τησ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19. 

υγκεκριμζνα, για το χρονικό διάςτημα ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων αντιμετϊπιςησ του κινδφνου 
διαςποράσ του κορωνοιοφ COVID 19, η ζλλειψη του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςη του Τπουργοφ 
Τγείασ και πάντωσ για χρονικό διάςτημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει του ζξι (6) μήνεσ από τη 
δημοςίευςη του Ν. 4682/2020 θα λειτουργοφν : 

 κάθε αββάτο οι λαϊκζσ Αγορζσ α) τησ Πλ. Βαλτετςίου και β) τησ Πλ. Θεοκρίτου, με παράλληλη αγορά 
ςτην Πλ. Μαντινείασ (για αυτοφσ που δραςτηριοποιοφνται ςτην Πλ. Βαλτετςίου και Πλ. Θεοκρίτου),  

 κάθε Σετάρτη η λαϊκή αγορά τησ Πλ. Μαντινείασ με παράλληλη αγορά ςτην  Πλ. Θεοκρίτου (για αυτοφσ 
που δραςτηριοποιοφνται ςτην Πλ. Μαντινείασ). 

 
 
 
 

 
Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 

 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 

 

ΑΔΑ: 9ΧΣΙΩΗΡ-ΩΩΣ
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