
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Κάτω Αχαΐα 12-01-2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΦΑΪΑΣ                              
ΔΗΜΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΦΑΪΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
 

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

ΚΟΡΩΝΟΙΟΤ». 

 

 Λαμβάνονηαρ ςπότη ηην απιθμ. Γ1α/ΓΠ.οικ.69863/2020(ΦΔΚ 4829/η.Β΄/02-11-2020) Κ.Υ.Α., ηην 

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

απιθ. Γ1α/Γ.Π../οικ. 71608(ΦΔΚ 4946/η.Β΄/10-11-2020 Κ.Υ.Α., ηην όμοια ςπ. Απιθ. Γ1α/Γ.Π./οικ. 

76629/2020 (ΦΔΚ 5255/η.Β΄/28-11-2020) Κ.Υ.Α. , ηην όμοια ςπ. Απιθ. Γ1α/Γ.Π./οικ. 78363/2020 

(ΦΔΚ 5350/η.Β΄/05-12-2020) Κ.Υ.Α., ηην όμοια  ςπ. Απιθ. Γ1α/Γ.Π./νηθ. 80189/2020/2020 (ΦΔΚ 

5486/η.Β΄/12-12-2020) Κ.Υ.Α.,  ηην  επίζηρ όμοια  ςπ. Απιθ. Γ1α/Γ.Π./νηθ. 2//2021(ΦΔΚ 1/η.Β΄/02-

01-2021) Κ.Υ.Α., ωο θαη ηελ ηειεπηαία όκνηα  ππ. Αξηζ.Γ1α/Γ.Π./νηθ. 1293/2021(ΦΔΚ 

30/η.Β΄/08-01-2021) Κ.Υ.Α ζαρ ενημεπώνοςμε όηι για ηο σπονικό διάζηημα από Γεπηέξα 

11.01.2021 θαη ώξα 6.00  έωο θαη ηελ Γεπηέξα  18.01.2021 θαη  ώξα  6.00, επηηξέπεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηωλ ιαϊθώλ αγνξώλ ηηρ πεπίπηυζηρ  9 ηος άπθπος 2 ηος Ν. 4497/2017  ζηην Π.Δ. 

Ασαφαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ ζύμθυνα με ηο άπθπο 1 παπ. 1 ηηρ πεπ. 23  ηηρ υρ άνυ 

Κ.Υ.Α., ωο αθνινύζωο: 

1. Σε κάθε λαφκή αγοπά δπαζηηπιοποιείηαι   ην πελλήληα ηνηο εθαηό  50%, ηυν κλάδυν 

παξαγωγώλ/ εκπόξωλ   

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

θοπά, πυληηέρ (παπαγυγούρ και επαγγελμαηίερ) ζηιρ λαφκέρ αγοπέρ εςθύνηρ ηοςρ. 

3. Πποβλέπεηαι επέκηαζη σώπος ή λειηοςπγία παπάλληλυν  αγοπών. 

4. Η ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηωλ ζέζεωλ ηωλ παξαγωγώλ/εκπόξωλ νξίδεηαη ζε πέληε 

(5) κέηξα  μεηαξύ πάγκυν ζε κάθε αγοπά (κύπια και παπάλληλη),με ηον ενδιάμεζο σώπο κενό – 

ελεύθεπο από ανηικείμενα. 

5. Απόζηαζε ελάκηζε (1,5) κέηξνπ κεηαμύ ηωλ αηόκωλ. 

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

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπ Κνξωλαηνύ 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 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.- 

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

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

του αββάτου 16/01/2021. 

 

 

Turtulli  Xhevahir Παραγωγόσ 

Καραβία  Όλγα Παραγωγόσ 

Γκοτςοφλιασ  Σωτιριοσ Παραγωγόσ 

Κανελλόπουλοσ  Χριςτοσ Παραγωγόσ 

Παναγιωταρόπουλοσ  Σπυρίδων Παραγωγόσ 

Μθτροποφλου  Σωτθρία Παραγωγόσ 

Μίντηασ  Αντώνιοσ Παραγωγόσ 

Λοτςάρθ  Βαςιλικι Παραγωγόσ 

Νικολόπουλοσ  Διονφςιοσ Παραγωγόσ 

Πανταηόπουλοσ  Κωνςταντίνοσ Παραγωγόσ 

Παναγιωτόπουλοσ  Ιωάννθσ Παραγωγόσ 

Πολυηώθσ  Κωνςταντίνοσ Παραγωγόσ 

Δθμθτρακόπουλοσ Παναγιώτθσ Επαγγελματίασ 

Λζκκα  Σοφία Επαγγελματίασ 

Kryemadhi  Leonard Παραγωγόσ 

Γεωργακοποφλου  Νικολίτςα Παραγωγόσ 

Χιώνθ  Αναςταςία Παραγωγόσ 

Κωςτόπουλοσ  Φώτιοσ Παραγωγόσ 

 

  

        Ο Αντιδήμαρχος 

 

 Μάλλιαρης  Βασ. Γρηγόριος 


