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ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 

4497/17 (Α’ 171), στον Δήμο Δράμας 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο Δήμαρχος Δράμας 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 υπ’ αριθμ. 43943/5-5-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης 

υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/17 (Α’ 171), στο Δήμο Δράμας». 

3) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου μας στο πλαίσιο της 

λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

I. Τη λειτουργία παράλληλης υπαίθριας αγοράς στο Δήμο Δράμας, σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 8 του ν.4682/2020. Η εν λόγω αγορά θα διεξάγεται την ίδια ημέρα και τις 

ίδιες ώρες με την υφιστάμενη λαϊκή αγορά του Δήμου Δραμας, ήτοι κάθε Πέμπτη και 
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κατά το χρονικό διάστημα από 07:00 έως 15:00.  

II. Ως χώρος διεξαγωγής της παράλληλης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας 

ορίζεται η οδός Χελμού από το σημείο που αυτή τέμνεται με την οδό Βεργίνας μέχρι το 

σημείο που αυτή τέμνεται με την οδό Φιλίππου.  

III. Στην εν λόγω αγορά θα δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες πωλητές που έχουν 

δικαίωμα προσέλευσης στη λαϊκή αγορά του Δήμου Δράμας. 

IV. Η παρούσα έχει εφαρμογή από τη λαϊκή αγορά που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14-

5-2020 και ισχύει για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται 

με Απόφαση του Υπουργού Υγείας.  

 

Ο Αντιδήμαρχος 

Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

 

Ιωάννης Εφραιμίδης 

 

Πίνακας Διανομή: 

1) Ιδιαίτερο γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(αποστολή στο gen-sec@gge.gr). 

2) Αστυνομικό Τμήμα Δράμας (αποστολή στο at.dramas@astynomia.gr). 

3) Τμήμα Τροχαίας Δράμας (αποστολή στο tt.dramas@astynomia.gr). 

4) Τμήμα Εμπορίου, Δ/νση Ανάπτυξης, ΠΕ Δράμας (αποστολή στο 

anaptixisdrama@pamth.gov.gr). 

5) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης, σε μας, με την παράκληση να επιληφθεί για την 

ευρεία δημοσιότητα της παρούσας Απόφασης. 
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