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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           
ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ                              
ΔΗΜΟ  ΔΤΣΙΚΗ  ΑΧΑΪΑ                                    Κάτω Αχαΐα  05-05-2021 
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΣΟΠΙΚΗ  
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
Πλθροφορίεσ: Κόκκαλθσ Χρ. – Ηιςθσ Γ. 
Τθλζφωνο: 26933  60114-115 
 

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

 Λαμβάνοντασ υπόψθ την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683 (Σεφχοσ B’ 1814/29.04.2021) 
«Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ 
του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από τη Δευτέρα, 3 
Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έωσ και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00, 
ενθμερϊνουμε ότι επιτρζπεται θ λειτουργία των λαϊκϊν αγορϊν τθσ παραγράφου 9 του 
άρκρου 2 του Ν. 4497/2017 ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ  Ελλάδασ ςφμφωνα  
με  το άρκρο 1 παρ. 1 τθσ περ. 23   τθσ  ωσ άνω Κ.Υ.Α., ωσ  ακολοφκωσ: 

1. Σε κάκε λαϊκι αγορά ςυμμετζχουν  ςε ποςοςτό 50%  των  θέςεων  των πωλητών, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και βιολογικϊν αγορϊν. 

2. Οι φορείσ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν δθμοςιοποιοφν πίνακα με τουσ 
ςυμμετζχοντεσ, κάκε φορά, πωλθτζσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ ευκφνθσ τουσ. 

3. Προβλζπεται επζκταςθ χϊρου ι λειτουργία παράλλθλων  αγορϊν. 

4. Θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ των πάγκων των πωλθτϊν ορίηεται ςε πζντε  (5) μζτρα  με 
τον ενδιάμεςο χϊρο κενό – ελεφκερο από αντικείμενα. 

5. Απόςταςθ ενάμιςι  (1,5) μζτρων μεταξφ  των  ατόμων. 

6.Δυνατότθτα ςυμμετοχισ του εκατό τοισ εκατό (100%) των παραγωγϊν/εμπόρων ςτην 
πώληςη των αυγών.  

Υπενκυμίηεται ότι όλοι οι πωλθτζσ (επαγγελματίεσ και παραγωγοί), προκειμζνου να 
αποφευχκεί ο κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ ςτθ κοινότθτα, υποχρεοφνται να 
εφαρμόηουν αυςτθρά τα κάτωκι: 

● Να φοροφν κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ και κακ’ όλθ τθν διάρκεια παραμονισ τουσ ςτο 
χϊρο τθσ λαϊκισ αγοράσ υποχρεωτικά υγειονομικι μάςκα και γάντια μιασ χριςθσ. 

● Να τοποκετοφν ςε εμφανζσ ςθμείο του πάγκου τουσ δοχείο με εγκεκριμζνο αντιςθπτικό 
υγρό. 

● Υποχρεωτικι μάςκα  για  όλουσ (πωλθτζσ / καταναλωτζσ/κοινό). 
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Tα ανωτζρω αναφερόμενα ιςχφουν ζωσ ότου υπάρξει νεότερθ απόφαςθ. Επιςθμαίνεται ότι 
θ απόφαςθ για τθν πλιρθ αναςτολι λειτουργίασ λαϊκϊν αγορϊν λαμβάνεται από τθν 
Κυβζρνθςθ και το Υπουργείο Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων.  

 Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των  αποςτάςεων  τθσ ωσ άνω Κ.Υ.Α. επιβάλλονται  για  
αμφότερουσ τουσ  πωλθτζσ ςτθν   Αϋ παράβαςθ διοικθτικό πρόςτιμο  χιλίων 
πεντακοςίων (1.500 €) ευρϊ και αναςτολι δραςτθριότθτασ για δζκα πζντε (15) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ, και ςτθ Βϋ παράβαςθ διοικθτικό πρόςτιμο τριϊν χιλιάδων 
(3.000€) ευρϊ  και αναςτολι δραςτθριότθτασ για τριάντα (30) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ. 

 Σε  περίπτωςθ  που  κατά  τον  ζλεγχο  διαπιςτωκοφν  περιςςότερεσ  από  πζντε  (5)  
παραβάςεισ  τθσ  περ. α) τθν ίδια  μζρα,  αναςτζλλεται  θ  λειτουργία  τθσ  αγοράσ  
για  επτά  (7)  θμερολογιακζσ  θμζρεσ.   Στθν  μθ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ 
διαδικαςίασ για τθ λειτουργία παράλλθλων  αγορϊν  και  του  επιτρεπόμενου  
ποςοςτοφ  ςυμμετοχισ  από  τουσ  φορείσ λειτουργίασ,  κατά  τθ  Αϋ παράβαςθ  
διοικθτικό πρόςτιμο  πζντε  χιλιάδων (5.000€) ευρϊ και αναςτολι δραςτθριότθτασ 
τθσ λαϊκισ αγοράσ για επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ. Στθ Βϋ παράβαςθ διοικθτικό 
πρόςτιμο δζκα χιλιάδων (10.000€) ευρϊ  και αναςτολι δραςτθριότθτασ  τθσ  λαϊκισ 
αγοράσ για δζκα πζντε  (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Στο πλαίςιο των ζκτακτων μζτρων κατά τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ, ο Διμοσ Δυτικισ 
Αχαΐασ  ανακοίνωςε τουσ πίνακεσ των πωλθτϊν προϊόντων γθσ των Λαϊκϊν αγορϊν του 
αββάτου 08/05/2021 ςτθν  Κάτω Αχαΐα, ωσ κάτωκι : 
 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1.Χριςτοδουλόπουλοσ  Δθμιτριοσ Παραγωγόσ 

2.Gjona  Brunilda Παραγωγόσ 

3.Νικολόπουλοσ  Γεϊργιοσ Παραγωγόσ 

4.Κωςτόπουλοσ  Φϊτιοσ Παραγωγόσ 

5.Μαντάσ  Δθμιτριοσ Παραγωγόσ 

6.Ηφγουρασ  Αςθμάκθσ Παραγωγόσ 

7.Ταπεινόσ  Ιωάννθσ Παραγωγόσ 

8.Λιαρομμάτθσ  Γεϊργιοσ Παραγωγόσ 

9.Πανταηόπουλοσ  Χρ. Παναγιϊτθσ Παραγωγόσ 

10.Κανελλόπουλοσ  Ευςτάκιοσ Παραγωγόσ 

11.Πανταηόπουλοσ  Κ. Χριςτοσ Παραγωγόσ 

12.Κυριακοποφλου  Φωτεινι Παραγωγόσ 

13.Τςοφρασ  Γεϊργιοσ Παραγωγόσ 

14.Καβαλιζροσ Κων/νοσ Παραγωγόσ 

15.Αντωνόπουλοσ Γεϊργιοσ Επαγγελματίασ 

16.Δθμθτρακόπουλοσ Παναγιϊτθσ Επαγγελματίασ 

17.Μπάρκουλασ Παναγιϊτθσ Επαγγελματίασ 

18.Κυριαηι Ειρινθ Επαγγελματίασ 
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19. Πολυηϊθσ Κωνςταντίνοσ Παραγωγόσ 

20. Παναγιωταρόπουλοσ Σπυρίδων Παραγωγόσ 

21. Λζκκα Σοφία Επαγγελματίασ 

22. Καραβία Όλγα Παραγωγόσ 

23. Πανταηόπουλοσ Κωνςταντίνοσ Παραγωγόσ 

24. Παναγιωτόπουλοσ Ιωάννθσ Παραγωγόσ 

25. Μθτροποφλου Σωτθρία Παραγωγόσ 

26. Turtulli Xhevahir Παραγωγόσ 

27. Λοτςάρθ Βαςιλικι Παραγωγόσ 

28. Γκοτςοφλιασ Σωτιριοσ Παραγωγόσ 

29. Κανελλόπουλοσ Χριςτοσ Παραγωγόσ 

30. Γεωργακοποφλου Νικολίτςα Παραγωγόσ 

31. Χιϊνθ Αναςταςία Επαγγελματίασ 

32. Kryemadhi Leonard Παραγωγόσ 

33. Χαςαπόπουλοσ Ιωάννθσ Παραγωγόσ 

34. Βλάχοσ Ανδρζασ Παραγωγόσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

35. Μίντηασ Αντϊνιοσ Παραγωγόσ 

 

 

  

        Μ.Ε.Δ 

                                                     Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 

                                                    ΓΡ.ΒΑ.ΜΑΛΛΙΑΡΗ 

 


