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Απόσπασμα 
Από  το  πρακτικό  της  10/20-06-2012   ΤΑΚΤ  IK  ΗΣ   συνεδρίασης  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

199/2012
ΘΕΜΑ:

Επικαιροποίηση της αριθμ. 425/2011 προηγούμενης 
απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  μετατόπιση 
Λαϊκής Αγοράς Νιγρίτας

Στη Νιγρίτα  ,  σήμερα Τετάρτη 20 Ιουνίου του έτους 2012 και  ώρα 21:00 μ.μ.,το Δημοτικό 
Συμβούλιο  του  Δήμου  Βισαλτίας   συνήλθε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ», ύστερα από την με 
αριθμό  πρωτ.  14797/15-06-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του  κ.Προέδρου  του   Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε  νόμιμα , σύμφωνα 
με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για την λήψη απόφασης.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
(15), και απόντα (12) σύμφωνα με το βιβλίο παρουσίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,Πρόεδρος
2. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,Αντιπρόεδρος
3. ΣΥΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,Γραμματέας
4. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  Μέλος
5. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,      »
6. ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,    »
7. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,   »
8. ΔΟΒΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ,                    »
9. ΜΙΚΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,           »
10.ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,            »
11.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, »
12.ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, »
12.ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ, »
13.ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,»
14.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ,  »
15.ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,          »

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΖΕΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6.ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
7.ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
8.ΜΠΑΝΤΗ ΘΩΜΑΗ
9.ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10.ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11.ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12.ΤΖΟΥΒΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ.Δήμαρχος, Καλαϊτζής Δημήτριος, που κλήθηκε σύμφωνα 
με την παρ.6 του άρθ.67 του Ν.3852/2010.
Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  και  Εκπρόσωποι  των   Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.
Ο δ.σ. κ. Βλαδίκας Ν. προσήλθε στη συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης των 
θεμάτων ΕΚΤΟΣ ημερήσιας  διάταξης  και  πριν  τη  συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης. 
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Κηρύσσοντας  ο  κ.  Πρόεδρος  την  έναρξη  της  συζήτησης  του  14 ου 

θέματοςημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντ/χο κ.Παπαγιάννη Κ.που 
είπε τα εξής:

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ:  Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η αρμοδιότητα για 
την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών μεταβιβάστηκε από 
τις  Νομαρχίες  στους  Δήμους.  Συγκεκριμένα  πρόκειται  για  την  υπ’  αριθ.32 
αρμοδιότητα  του  άρθρου  94  παρ.6  Ν.3852/2010  η  οποία  προστέθηκε  στο 
άρθρο 75 παρ.II ν.3463/06 ως εξής:

«32.Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον  
καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με  
την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και  
παραγωγικών  αδειών,  καθώς  και  κάθε  άλλου  συναφούς  αντικειμένου,  εκτός  
από  την  απόφαση  τοποθέτησης  των  πωλητών  στις  Λαϊκές  Αγορές,  η  οποία  
εκδίδεται  από  το  περιφερειακό  συμβούλιο,  ανά  περιφερειακή  ενότητα.  Οι  
ανωτέρω  αρμοδιότητες  δεν  αφορούν  τους  δήμους  των  Νομών  Αττικής  και  
Θεσσαλονίκης.»

Με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.2323/95 ορίζονται τα εξής:

«Με  απόφαση  των,  κατά  τόπους,  αρμόδιων  νομαρχιακών  συμβουλίων  
επιτρέπεται να ιδρύονται, να μετακινούνται και να καταργούνται λαϊκές αγορές  
στις περιφέρειες των οικείων νομών, ύστερα από πρόταση του οικείου δήμου  
στην  οποία  καθορίζεται  ο  ακριβής  χώρος  λειτουργίας  της  αγοράς  και  ο  
ανώτατος αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν και γνώμη της επιτροπής  
που  συγκροτείται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  νομαρχιακού  συμβουλίου  και  
αποτελείται:  1)  από  τον  προϊστάμενο  της  υπηρεσίας  Εμπορίου  της  οικείας  
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο και 

2) από έναν εκπρόσωπο: 

α) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων, 

β) του οικείου Επιμελητηρίου, 

γ) της υπηρεσίας Τροχαίας, 

δ) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, 

ε) της υπηρεσίας Πολεοδομίας, 
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στ)  της  Ομοσπονδίας  ή  του  Συλλόγου  Επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  
αγορών της οικείας Ν.Α. και 

ζ) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της  
οικείας Ν.Α..

Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί,  με την απόφασή του,  να αποδεχθεί  ή να  
απορρίψει  στο  σύνολό  της  την  υποβαλλόμενη πρόταση.  Αν  η  πρόταση  αυτή  
απορριφθεί, ο δήμος μπορεί να επανέλθει με νέα τροποποιημένη πρόταση.»

Στην  εγκύκλιο  του  Υπ.  Αναπτυξ.  Ανταγ.  &  Ναυτ.  Α2-2024/16.12.2011 
επισημαίνονται τα εξής:

«….στις  περιπτώσεις  που  η  ειδική  νομοθεσία  «περί  λαϊκών  αγορών»  
προέβλεπε,  ως όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων, το Νομάρχη, το Νομαρχιακό  
Συμβούλιο και  τη  Νομαρχιακή Επιτροπή, από 1-1-2011 ως αρμόδια όργανα  
άσκησης  των  αρμοδιοτήτων  αυτών  για  μεν  τις  Περιφέρειες  νοούνται,  ο  
Περιφερειάρχης,  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  η  οικεία  Οικονομική  
Επιτροπή  της  Περιφέρειας,  για  δε  τους  Δήμους,  ο  Δήμαρχος,  το  Δημοτικό  
Συμβούλιο και η Οικεία Επιτροπή.

Επισημαίνεται  ότι  με  την  έναρξη  των  αρμοδιοτήτων  από  τα  νέα  όργανα  
διοίκησης από 1/1/2011, δε θίγεται η ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση μέχρι την  
31/12/2010 ως προς τις υπάρχουσες αγορές, την οργανωτική δομή αυτών και  
τους κατόχους αδειών πωλητές.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την άσκηση της αρμοδιότητας, ίδρυσης,  
μετακίνησης  και  διάλυσης  (κατάργησης)  λαϊκής  αγοράς,  από  τους  οικείους  
δήμους,  θεωρείται  η  ύπαρξη  γνώμης  της  νομαρχιακής  επιτροπής  (νυν  
επιτροπής  περιφερειακής ενότητας της  παρ.  2  του άρθρου 7  του  ν.  2323/95  
όπως ισχύει μετά την προσθήκη των εδαφίων α, β και γ της παρ. 8 του άρθρου  
12 του ν. 3557/07 (Α' 100), (σε συνδυασμό με την παρ. 1α του άρθρου 282 του  
ν. 3852/2010), στα πλαίσια των προκαταρτικών ενεργειών για την έκδοση της  
σχετικής απόφασης.

Η επιτροπή λόγω της αντιπροσωπευτικής σύνθεσης (από τοπικούς φορείς), για  
θέματα που έχουν σχέση με ίδρυση, μετακίνηση διάλυση (κατάργηση) λαϊκής  
αγοράς, μπορεί να συμβάλει με τη γνώμη της, στην επίτευξη της μεγαλύτερης  
δυνατής  συναίνεσης  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  καταναλωτών,  των  
κατόχων  αδειών  πωλητών,  αλλά  και  στάθμισης  των  επιπτώσεων  (θετικών  ή  
αρνητικών)  που  μπορεί  να  επιφέρει  στην  τοπική  αγορά  του  στεγασμένου  
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εμπορίου, η λειτουργία σε περίπτωση ίδρυσης ή μετακίνησης λαϊκής αγοράς  
και το παραεμπόριο που σε αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται στις παρυφές  
της αυτής.

Η επιτροπή για την περιφερειακή ενότητα είναι ενιαία και συγκροτείται από το  
αντίστοιχο με το νομαρχιακό συμβούλιο όργανο διοίκησης, που σε αυτή την  
περίπτωση  είναι  το  Περιφερειακό  συμβούλιο.  Κάθε  επιτροπή  έχει  την  ίδια  
εδαφική  αρμοδιότητα  που  είχε  η  αντίστοιχη  νομαρχιακή  επιτροπή  πριν  την  
εφαρμογή του ν. 3852/2010.

Η  απόφαση  του  οικείου  δήμου  σε  κάθε  περίπτωση  ίδρυσης,  μετακίνησης,  
διάλυσης  (κατάργησης)  λαϊκής  αγοράς,  πρέπει  να  καταστεί  γνωστή  (αρ.  94  
παρ.  32)  στην  αρμόδια  με  θέματα  εμπορίου  υπηρεσία  της  Περιφερειακής  
ενότητας,  προκειμένου  στο  μέλλον να στελεχώσει  τις  νέες  λαϊκές  αγορές  με  
πωλητές ή σε περίπτωση διάλυσης (κατάργησης) λαϊκής αγοράς να μεριμνήσει  
για την τοποθέτηση των πωλητών σε λειτουργούσες ήδη λαϊκές αγορές.»

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους  
εκδίδοντας   τοπικές  κανονιστικές  αποφάσεις,  στο  πλαίσιο  της  κείμενης  
νομοθεσίας, με τις οποίες:

… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που  
επιτρέπεται η  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους,  
δημοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα  
προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010  το συμβούλιο της 
δημοτικής  κοινότητας     προτείνει  τους  χώρους  λειτουργίας  των  λαϊκών 
αγορών.  Οι  αποφάσεις  του  συμβουλίου  της  δημοτικής  κοινότητας  για  τις  
περιπτώσεις  αυτές,  λαμβάνονται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία των μελών  του 
και  αποστέλλονται  στην  επιτροπή  ποιότητας  ζωής,  προκειμένου  να 
διαμορφώσει  την εισήγησή της  προς  το δημοτικό  συμβούλιο  για  την έκδοση 
των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων 
του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..
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Με  βάση  όλα  τα  παραπάνω,καταρχάς  το  Τοπικό  Συμβούλιο  Δημοτικής 
Κοινότητας Νιγρίτας με την υπ’ αριθ.  18/2011   απόφασή του εισηγήθηκε στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την επέκταση – τροποποίηση και για το χώρο 
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 50/2011    απόφασή 
της  πρότεινε  την  επέκταση  –  τροποποίηση της  λαϊκής  αγοράς  και  ως  χώρο 
λειτουργίας  της  λαϊκής  αγοράς  τον  χώρο  που  προβλέπεται  στο  σχέδιο 
επέκτασης – τροποποίησης.

Λόγω  του  ότι  με  την  Εγκύκλιο  του  Υπ.  Αναπτυξ.  Ανταγ.  &  Ναυτ.  Α2-
2024/16.12.2011  η  Επιτροπή  της  παρ.2  του  Άρθρου  7  του  Ν.2323/95 
συστήνεται από την Περιφερειακή Ενότητα το Δημοτικό Συμβούλιο ενώ είχε 
συζητηθεί  το εν λόγω θέμα στη συνεδρίασή του της 20/12/2011 και  είχε  
λάβει τη σχετική αριθμ.425/2011 απόφασή του, καλείται να αποφασίσει εκ 
νέου  έχοντας  υπόψη  του  την  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  αυτης  της 
Π.Ε.Σερρών.

Η  Επιτροπή  για  την  Ίδρυση-Μετακίνηση-Κατάργηση  λαϊκών  αγορών 
Π.Ε.Σερρών  του  Άρθρου  7  Ν.2323/1995,  γνωμοδοτεί  θετικά  για  την 
Τροποποίηση - Επέκταση λαϊκής αγοράς Νιγρίτας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  
ΟΙΚ.2624/1-6-2012  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Σερρών  με  το 
οποίο διαβιβάζει το Πρακτικό 2/2012 της Επιτροπής.

Λαμβανομένων  όλων  των  το  σχέδιο  επέκτασης  –  τροποποίησης  της  λαϊκής 
αγοράς Νιγρίτας έχει ως εξής :

Έχοντας  υπόψη  την  υφιστάμενη  κατάσταση   και  για  λόγους  εύρυθμης 
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς αλλά και  της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης 
του  κέντρου  της  πόλης  κατά  την  λειτουργία  της   εισηγούμαστε  την 
τροποποίηση  και  επέκταση  της  όπως  φαίνεται  στο  σχεδιάγραμμα  και  
συγκεκριμένα : 

• Την  μετακίνηση  των  πωλητών  μπροστά  από  την  Εθνική  Τράπεζα  και 
γύρω από την κυκλική πλατεία,

• Την  μετακίνηση  των  πωλητών  μπροστά  από  τον  αύλειο  χώρο  του 
δημαρχείου και συγκεκριμένα μπροστά από το Ηρώον, 

• Την μετακίνηση των πωλητών από την λαϊκή για εκθέματα «σπόροι  –  
άνθη – φυτά» από τη οδό Παπάγου, 
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• Η λαϊκή αγορά Νιγρίτας θα καταλαμβάνει την οδό Νίκης από το ύψος  
του Ηρώον και  προς το Δημαρχείο,  την οδό Ηρώων από το ύψος του 
Ηρώου και προς το δημαρχείο, την οδό Θέμιδος, την οδό Όχι, την οδό 
Διγενή, την οδό Σοχού μέχρι το Νηπιαγωγείο, την οδό Μακεδονίας από 
την διασταύρωση της με την οδό Ηρώων μέχρι την διασταύρωσή της με  
την  οδό  Αριστείδου,  στο  δημοτικό  χώρο  στάθμευσης  πίσω  από  το 
δημαρχείο,  στο  δημοτικό  χώρο  στάθμευσης  (πρώην  γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης),  στο  δημοτικό  χώρο  στάθμευσης  που  περικλείεται  
από τις οδούς Όχι, Διγενή, Νίκης και Θέμιδος.

• Την  δημιουργία  250  θέσεων  πωλητών  από  210  που  υπάρχουν  τώρα 
στον  χώρο  της  λαϊκής  με  σαφή  διαφοροποίηση  των  θέσεων 
επαγγελματιών  πωλητών  και  παραγωγών  πωλητών  και  ομαδοποίηση 
τους ανάλογα με την κατηγορία των πωλούμενων ειδών. Το εμβαδό των 
θέσεων ορίζεται σε 9 τ.μ. ( 6 μέτρα μήκος x 1,5 μέτρα πλάτος ) και σε 6 
τ.μ.  (  4μέτρα  μήκος  x  1,5  μέτρα  πλάτος  ).  Προβλέπεται  ανά 2  θέσεις  
κενός διάδρομος πλάτους 80 cm για την διευκόλυνση πρόσβασης των 
πολιτών.

• Οι  αριθμημένες  θέσεις  με  νούμερο  θέσης  1  έως  125  είναι  9  τ.μ  και 
αυτές με νούμερο θέσης 126 έως 250 είναι 6 τ.μ. 

• Οι  πωλητές  που  θα  μετακινηθούν  από  τις  παραπάνω  τοποθεσίες  θα 
ενσωματωθούν  στους  χώρους  της  λαϊκής  όπως  καταγράφηκαν 
παραπάνω καθώς έχουν προβλεφθεί θέσεις και για αυτούς αλλά και για  
μελλοντικούς πωλητές που θα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Θα 
γίνει  επικαιροποίηση όλων των θέσεων και  τοποθέτηση των πωλητών 
σε  αυτές  ανάλογα  με  την  ιδιότητα  του  πωλητή  (επαγγελματίας  ή 
παραγωγός) και ανάλογα με το είδος πώλησης.

Σύμφωνα  με  τον  παραπάνω  σχεδιασμό  απελευθερώνονται  οι  οδοί  28ης 
Οκτωβρίου, Παπάγου και η κυκλική πλατείας που βρίσκεται μπροστά από την 
Εθνική Τράπεζα για την πιο εύκολη και ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών 
και  ομαδοποιείται  και  οργανώνεται  ο  χώρος  λειτουργίας  της  λαϊκής  αγοράς 
ώστε  σε  κάθε  σημείο  της  να  υπάρχουν  συγκεντρωμένοι  οι  πωλητές  που 
εμπορεύονται ίδια είδη.
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Επισυνάπτεται  σχεδιάγραμμα  στο  οποίο  φαίνονται  ο  χώρος  που  θα 
καταλαμβάνει  η  λαϊκή  και  οι  ακριβείς  θέσεις  των  πωλητών  καθώς  και  η  
αρίθμηση αυτών.

Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ν’  αποφασίσει  
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον  εισηγητή, έλαβε 
υπόψη του τη σχετική αλληλογραφία  και 

• το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 32 του Ν.3852/2010
• το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010
• την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
• την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 
• την εγκύκλιο του Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16.12.2011
• την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.2323/95 
• την αριθμ.18/2011 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Νιγρίτας
• την αριθμ.50/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
• την αριθμ.425/2011 προηγούμενη απόφασή του
• το  Πρακτικό  2/2012  της  Επιτροπής  για  την  Ίδρυση-Μετακίνηση-

Κατάργηση λαϊκών αγορών Π.Ε.Σερρών
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την τροποποίηση – επέκταση  της  Λαϊκής  Αγοράς  στη Νιγρίτα ως 
εξής:

•  Την μετακίνηση των πωλητών μπροστά από την Εθνική Τράπεζα και  
γύρω από την κυκλική πλατεία,

• Την  μετακίνηση  των  πωλητών  μπροστά  από  τον  αύλειο  χώρο  του 
δημαρχείου και συγκεκριμένα μπροστά από το Ηρώον, 

• Την μετακίνηση των πωλητών από την λαϊκή για εκθέματα «σπόροι  –  
άνθη – φυτά» από τη οδό Παπάγου, 

• Η λαϊκή αγορά Νιγρίτας θα καταλαμβάνει την οδό Νίκης από το ύψος  
του Ηρώο και  προς  το  Δημαρχείο,  την  οδό  Ηρώων από το  ύψος  του 
Ηρώου και προς το δημαρχείο, την οδό Θέμιδος, την οδό Όχι, την οδό 
Διγενή, την οδό Σοχού μέχρι το Νηπιαγωγείο, την οδό Μακεδονίας από 
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την διασταύρωση της με την οδό Ηρώων μέχρι την διασταύρωσή της με  
την  οδό  Αριστείδου,  στο  δημοτικό  χώρο  στάθμευσης  πίσω  από  το 
δημαρχείο,  στο  δημοτικό  χώρο  στάθμευσης  (πρώην  γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης),  στο  δημοτικό  χώρο  στάθμευσης  που  περικλείεται  
από τις οδούς Όχι, Διγενή, Νίκης και Θέμιδος.

• Την  δημιουργία  250  θέσεων  πωλητών  από  210  που  υπάρχουν  τώρα 
στον  χώρο  της  λαϊκής  με  σαφή  διαφοροποίηση  των  θέσεων 
επαγγελματιών  πωλητών  και  παραγωγών  πωλητών  και  ομαδοποίηση 
τους ανάλογα με την κατηγορία των πωλούμενων ειδών. Το εμβαδό των 
θέσεων ορίζεται σε 9 τ.μ. ( 6 μέτρα μήκος x 1,5 μέτρα πλάτος ) και σε 6 
τ.μ.  (  4μέτρα  μήκος  x  1,5  μέτρα  πλάτος  ).  Προβλέπεται  ανά 2  θέσεις  
κενός διάδρομος πλάτους 80 cm για την διευκόλυνση πρόσβασης των 
πολιτών.

• Οι  αριθμημένες  θέσεις  με  νούμερο  θέσης  1  έως  125  είναι  9  τ.μ  και 
αυτές με νούμερο θέσης 126 έως 250 είναι 6 τ.μ. 

• Οι  πωλητές  που  θα  μετακινηθούν  από  τις  παραπάνω  τοποθεσίες  θα 
ενσωματωθούν  στους  χώρους  της  λαϊκής  όπως  καταγράφηκαν 
παραπάνω καθώς έχουν προβλεφθεί θέσεις και για αυτούς αλλά και για  
μελλοντικούς πωλητές που θα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Θα 
γίνει  επικαιροποίηση όλων των θέσεων και  τοποθέτηση των πωλητών 
σε  αυτές  ανάλογα  με  την  ιδιότητα  του  πωλητή  (επαγγελματίας  ή 
παραγωγός) και ανάλογα με το είδος πώλησης.

Σύμφωνα  με  τον  παραπάνω  σχεδιασμό  απελευθερώνονται  οι  οδοί  28ης 
Οκτωβρίου, Παπάγου και η κυκλική πλατείας που βρίσκεται μπροστά από την 
Εθνική Τράπεζα για την πιο εύκολη και ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών 
και  ομαδοποιείται  και  οργανώνεται  ο  χώρος  λειτουργίας  της  λαϊκής  αγοράς 
ώστε  σε  κάθε  σημείο  της  να  υπάρχουν  συγκεντρωμένοι  οι  πωλητές  που 
εμπορεύονται ίδια είδη.

Β)   Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

-Η εν λόγω απόφαση είναι αναρτημένη ηλεκτρονικά στο site του Δήμου 
Βισαλτίας (www      .      dimosvisaltias      .      gr      ).

--Επισυνάπτονται  και  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  της  απόφασης 
αυτής:
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1. Η  αριθμ.  18/2011  απόφαση  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής  Κοινότητας 
Νιγρίτας

2. Η αριθμ.50/2011 απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3. Το Πρακτικό 2/2012 της Επιτροπής για την Ίδρυση-Μετακίνηση-Κατάργηση 
λαϊκών αγορών Π.Ε.Σερρών

4. Σχεδιάγραμμα στο οποίο φαίνονται ο χώρος που θα καταλαμβάνει η λαϊκή 
και οι ακριβείς θέσεις των πωλητών καθώς και η αρίθμηση αυτών.

5. Η αριθμ.425/2011 προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  199/2012

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
ως εξής:

Ο Πρόεδρος  του   Δ.Σ.                                 Τα    Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΙΓΡΙΤΑ,5/7/2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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