
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΑΦΑΪΑΣ                              
ΔΗΜΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΦΑΪΑΣ   Ιάτω Αχαΐα  14-12-2020 

ΑΥΤΞΤΕΚΕΣ ΤΛΗΛΑ ΤΞΟΘΙΗΣ  
& ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΣ ΑΜΑΟΤΥΝΗΣ  
Οληρουορίες: Ιόκκαλης Φρ. – Ζήσης Γ. 

Τηλέυωνο: 26933  60114-115 
 

ΘΕΜΑ:  «ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ  ΣΗΝ  ΛΑΪΚΗ  ΑΓΟΡΑ  ΣΗ Δ.Κ. ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ  ΛΟΓΩ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ». 

 Λαμβάνονηαρ ςπότη ηην  Αξηζ.Γ1α/Γ.Π./νηθ. 69863/2020 (ΦΔΚ 4829/η.Β΄/02-11-2020) Κ.Υ.Α., 

ηην  επόμενη όμοια  ςπ. Αξηζ. Γ1α/Γ.Π./νηθ. 71342/η.Β΄/4899/06-11-2020  Κ.Υ.Α. ,ηην  επίζηρ  

όμοια ςπ. Αξηζ. Γ1α/Γ.Π. νηθ. 71608(ΦΔΚ. η.Β΄ /4946/10-11-2020 Κ.Υ.Α. ,ηελ όκνηα ππ. 

Αξηζ.Γ1α/Γ.Π./νηθ. 76629/2020 (ΦΔΚ 5255/η.Β΄28-11-2020) Κ.Υ.Α. ηελ όκνηα ππ. Αξηζ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ. 78363/2020 (ΦΔΚ 5350/η.Β΄/05-12-2020) Κ.Υ.Α θαζώο θαη ηελ ηειεπηαία όκνηα 

ππ. Αξηζ. Γ1α/ΓΠ. νηθ. 80189/2020 ( ΦΔΚ 5486/η.Β΄ 12-12-2020) ενημεπώνοςμε όηι για ηο 

σπονικό διάζηημα από 13.12.2020  έωο θαη  07.01.2021  επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηωλ ιαϊθώλ 

αγνξώλ ηηρ παπαγπάθος 9 ηος άπθπος 2 ηος Ν. 4497/2017 ζηην Π.Ε. Ασαΐαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Δςηικήρ  Ελλάδαρ ζύμθυνα  με  ηο άπθπο 1 παπ. 1 ηηρ πεπ. 23   ηηρ  υρ άνυ Κ.Υ.Α., ωο  

αθνινύζωο: 

1. Σε κάθε λαφκή αγοπά ζςμμεηέσοςν  ζε πνζνζηό 50%  ηυν  ζέζεωλ  ηωλ πωιεηώλ, 

ζςμπεπιλαμβανομένυν και βιολογικών αγοπών. 

2. Οι θοπείρ λειηοςπγίαρ ηυν λαφκών αγοπών δημοζιοποιούν πίνακα με ηοςρ ζςμμεηέσονηερ, κάθε 

θοπά, πυληηέρ  ζηιρ λαφκέρ αγοπέρ εςθύνηρ ηοςρ. 

3. Πποβλέπεηαι επέκηαζη σώπος ή λειηοςπγία παπάλληλυν  αγοπών. 

4. Η ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηωλ πάγθωλ ηωλ πωιεηώλ νξίδεηαη ζε πέληε  (5) κέηξα  με 

ηον ενδιάμεζο σώπο κενό – ελεύθεπο από ανηικείμενα. 

5. Απόζηαζη ελάκηζη  (1,5) κέηξνπ μεηαξύ  ηυν  αηόμυν. 

Υπελζπκίδεηαη όηη όινη νη πωιεηέο (επαγγεικαηίεο θαη παξαγωγνί), πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπ Κνξωλνϊνύ ζηε θνηλόηεηα, ππνρξενύληαη λα 

εθαξκόδνπλ απζηεξά ηα θάηωζη: 

● Να θνξνύλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην 

ρώξν ηεο ιαϊθήο αγνξάο ππνρξεωηηθά πγεηνλνκηθή κάζθα θαη γάληηα κηαο ρξήζεο. 

● Να ηνπνζεηνύλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πάγθνπ ηνπο δνρείν κε εγθεθξηκέλν αληηζεπηηθό 

πγξό. 

● Υπνρξεωηηθή κάζθα  γηα  όινπο (πωιεηέο / θαηαλαιωηέο/θνηλό). 

Tα αλωηέξω αλαθεξόκελα ηζρύνπλ έωο όηνπ ππάξμεη λεόηεξε απόθαζε. Δπηζεκαίλεηαη όηη 



ε απόθαζε γηα ηελ πιήξε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ιαϊθώλ αγνξώλ ιακβάλεηαη από ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδύζεωλ. 

Σε πεξίπηωζε παξάβαζεο ηωλ  απνζηάζεωλ  ηεο ωο άλω Κ.Υ.Α. επηβάιινληαη  γηα  

ακθόηεξνπο ηνπο  πωιεηέο ζηελ   Α΄ παξάβαζε δηνηθεηηθό πξόζηηκν  ρηιίωλ πεληαθνζίωλ 

(1.500€) επξώ θαη αλαζηνιή δξαζηεξηόηεηαο γηα δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, θαη 

ζηε Β΄ παξάβαζε δηνηθεηηθό πξόζηηκν ηξηώλ ρηιηάδωλ (3.000€) επξώ  θαη αλαζηνιή 

δξαζηεξηόηεηαο γηα ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Σε  πεξίπηωζε  πνπ  θαηά  ηνλ  έιεγρν  δηαπηζηωζνύλ  πεξηζζόηεξεο  από  πέληε  (5)  

παξαβάζεηο  ηεο  πεξ. α) ηελ ίδηα  κέξα,  αλαζηέιιεηαη  ε  ιεηηνπξγία  ηεο  αγνξάο  γηα  επηά  

(7)  εκεξνινγηαθέο  εκέξεο.   

 Σηελ  κε ηήξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία παξάιιειωλ  αγνξώλ  

θαη  ηνπ  επηηξεπόκελνπ  πνζνζηνύ  ζπκκεηνρήο  από  ηνπο  θνξείο ιεηηνπξγίαο,  θαηά  ηε  

Α΄ παξάβαζε  δηνηθεηηθό πξόζηηκν  πέληε  ρηιηάδωλ(5.000€) επξώ θαη αλαζηνιή 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο ιαϊθήο αγνξάο γηα επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Σηε Β΄ παξάβαζε 

δηνηθεηηθό πξόζηηκν δέθα ρηιηάδωλ (10.000€) επξώ  θαη αλαζηνιή δξαζηεξηόηεηαο  ηεο  

ιαϊθήο αγνξάο γηα δέθα πέληε  (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

           το πλαίςιο των ζκτακτων μζτρων κατά τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ, ο Διμοσ 

Δυτικισ Αχαΐασ  ανακοίνωςε τουσ πίνακεσ των πωλθτών προϊόντων γθσ των Λαϊκών αγορών 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και βιολογικών αγορών) του αββάτου  19/12/2020 ςτθν  Κάτω 

Αχαΐα, ωσ κάτωκι : 

1. Kryemadhi Leonard Παραγωγόσ 

2. Νικολόπουλοσ Διονφςιοσ Παραγωγόσ 

3. Πολυηώθσ Κωνςταντίνοσ Παραγωγόσ 

4. Παναγιωταρόπουλοσ πυρίδων Παραγωγόσ 

5. Καβαλιζροσ Χρ. Κωνςταντίνοσ Παραγωγόσ 

6. Καραβία Όλγα Παραγωγόσ 

7. Πανταηόπουλοσ Κωνςταντίνοσ Παραγωγόσ 

8. Παναγιωτόπουλοσ Ιωάννθσ Παραγωγόσ 

9. Μθτροποφλου ωτθρία Παραγωγόσ 

10. Turtulli Xhevahir Παραγωγόσ 

11. Λοτςάρθ Βαςιλικι Παραγωγόσ 

12. Γκοτςοφλιασ ωτιριοσ Παραγωγόσ 

13. Κανελλόπουλοσ Χριςτοσ Παραγωγόσ 

14. Γεωργακοποφλου Νικολίτςα Παραγωγόσ 

15. Αντωνόπουλοσ Γεώργιοσ Επαγγελματίασ 

16. Δθμθτρακόπουλοσ Παναγιώτθσ Επαγγελματίασ 

 

                                                           Ο Δήμαρχος Μ.Ε.Δ 

                                         ( Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

                                    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΒΑΣ.  ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 



  

 

 

 


