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 ΕΙΗΓΗΗ 

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά  θμερομθνίασ  διεξαγωγισ  Λαϊκισ Αγοράσ Κάτω Αχαΐασ, ςτο 

προκακοριςμζνο (προςωρινά)Ανατολικό  ςθμείο επί τθσ οδοφ φιλοποίμενοσ  και 

Ακθνάσ  -  ζωσ κϋ Παυςανίου  και Αχ. υμπολιτείασ , λόγω  τθσ εορταςτικισ 

περιόδου  των  Χριςτουγζννων και τθσ Πρωτοχρονιάσ.» 

 

Λαμβάνοντασ υπόψιν : 

1. Σισ διατάξεισ τθσ  παρ. 1. του  άρκρου  30 του Ν. 4497/2017  «Οι λαϊκζσ αγορζσ 

λειτουργοφν  από Δευτζρα ζωσ άββατο  εκτόσ των επιςιμων εκνικϊν ι τοπικϊν 

αργιϊν.Σο ωράριο λειτουργίασ κακορίηεται με αποφάςεισ του φορζα  λειτουργίασ 

που δθμοςιοποιοφνται και αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό του τόπο. ε περίπτωςθ  

που θ θμζρα  λειτουργίασ μίασ λαϊκισ αγοράσ είναι εκνικι ι τοπικι αργία, μπορεί 

να  μεταφερκεί  ζκτακτα θ θμζρα λειτουργίασ τθσ  με  τθ  ςφμφωνθ  γνϊμθ  τα  

οικείασ επιτροπισ λαϊκϊν αγορϊν και του οικείου Διμου». 

2. Ότι  ςτθν Λαϊκι Αγορά Κάτω  Αχαϊασ διεξάγεται μόνον μία (1) θμζρα ανά εβδομάδα, 

ιτοι : Κάκε άββατο. 

3. Σθν αρικ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/2020(ΦΕΚ 5486/τ.Βϋ/12-12-2020) Κ.Τ.Α. περί  

λειτουργίασ  των λαϊκϊν αγορϊν για το χρονικό διάςτθμα από 13.12.2020 ζωσ και 

07.01.2021  «Εφαρμογι  Μζτρων προςταςίασ λόγω Κορωνοϊοφ ( GOVID-19)”. 

 

Σο Αυτοτελζσ Σμήμα Σοπικήσ και Οικονομικήσ Ανάπτυξησ, ςτα πλαίςια τησ  

Εορταςτικήσ  Περιόδου  των Χριςτουγζννων  και  τησ  Πρωτοχρονιάσ  για τισ 

λαϊκζσ αγορζσ,  ειςηγείται ςτο Δημοτικό υμβοφλιο,  τα εξήσ: 

Ελληνική   

 

 

 

 



   ασ  γνωρίηουμε ότι θ Λαϊκι Αγορά τθσ  ΚΑΣΩ  ΑΧΑΪΑ  κατ΄εξαίρεςη - και μόνον  

για  την  εορταςτική περίοδο  των  Χριςτουγζννων  και  τησ  Πρωτοχρονιάσ, κα διεξάγεται  

ςτο προκακοριςμζνο(προςωρινά) Ανατολικό  Σμήμα  τθσ  Πόλθσ ,  και  ςυγκεκριμζνα  επί  

του νζου προκακοριςμζνου  χϊρου  που περικλείεται  απο τθν  οδό  ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟ  από  

τθ  ςυμβολι  τθσ  με  τθν  οδό  ΑΘΗΝΑ  και  ζωσ τθν οδό  ΠΑΤΑΝΙΟΤ  και  ςτθν κάκετθ επί 

αυτισ  ΑΧΑΪΚΗ  ΤΜΠΟΛΙΣΕΙΑ  από  τθν  ςυμβολι  τθσ  με  τθν  οδό  ΦΛΕΜΙΝΓΚ  και  ζωσ  

50μ. από τθν ςυμβολι τθσ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟ  κϋ ΑΧΑΙΚΗ  ΤΜΟΛΙΣΕΙΑ  προσ τθν  25θ  

ΜΑΡΣΙΟΤ,  ωσ  κάτωκι:  

 Σην Πζμπτη  24-12-2020 (Παραμονή  Χριςτουγζννων), κα  διενεργθκεί  ςτο  

νζο καθοριςμζνο  Ανατολικό  Σμήμα  τθσ  Πόλθσ  ΚΑΣΩ  ΑΧΑΪΑ , και 

 Σην Πζμπτη  31-12-2020 (Παραμονή  Πρωτοχρονιάσ), κα  διενεργθκεί  ςτο  

νζο καθοριςμζνο  Ανατολικό  Σμήμα  τθσ  Πόλθσ  ΚΑΣΩ  ΑΧΑΪΑ, και  μόνον.- 

 

                                                                                     

Ο Αντιδιμαρχοσ 

 

         Μάλλιαρθσ  Βας    Γρθγόριοσ 


