
 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                              

ΓΗΜΟ  ΓΤΣΙΚΗ  ΑΥΑΪΑ         Κάτω Αχαΐα 17-11-2021 
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ  

& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

  
Πιεξ.:Υ. Κόθθαιεο , Γ. Εήζεο  
Σει.: 26933  60114-115 

 

ΘΔΜΑ:  «ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ  ΣΖΝ  ΛΑΪΚΖ  ΑΓΟΡΑ  ΣΖ Γ.Κ. ΚΑΣΩ 

ΑΥΑΪΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ». 

 Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ. Αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04-11-2021   (Φ.Δ.Κ. 

5138/τ.Β/ 05-11-2021) «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ 

θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζην ζύλνιν ηεο 

Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ηo άββαην , 6 Ννεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 06:00 έσο 

θαη ηε Γεπηέξα, 22 Ννεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 06:00 , ελεκεξώλνπκε όηη επηηξέπεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ιατθώλ αγνξώλ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4497/2017 

ζηελ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο  Διιάδαο ζύκθσλα  κε  ην άξζξν 1 παξ. 

1 ηεο πεξ. 22   ηεο  σο άλσ Κ.Τ.Α., σο  αθνινύζσο: 

1. Απόζηαζε ελόο (1) κέηξνπ εθαηέξσζελ ησλ πάγθσλ πώιεζεο. 

2. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ αγνξώλ δεκνζηνπνηνύλ πίλαθα κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θάζε θνξά, πσιεηέο ζηηο ιατθέο αγνξέο επζύλεο ηνπο. 

3. Πξνβιέπεηαη επέθηαζε ρώξνπ ή ιεηηνπξγία παξάιιεισλ  αγνξώλ. 

4. Υξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο (νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ππό ζηνηρεία 

Γ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, αλαξηεκέλε ζηελ 

ηζηνζειίδα:www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-

prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-

maskas-sto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19): 

α) ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρώξσλ 

εξγαζίαο, εμαηξνπκέλσλ όζσλ εξγάδνληαη ζε αηνκηθό ρώξν ρσξίο ηελ παξνπζία 

νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζώπνπ,  

β) ζε όινπο ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο όπνπ παξαηεξείηαη ζπλσζηηζκόο, εθηόο αλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζπγθεθξηκέλα πξσηόθνιια πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο.  

Από ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο κάζθαο εμαηξνύληαη:  

α) ηα άηνκα γηα ηα νπνία ε ρξήζε κάζθαο δελ ελδείθλπηαη γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο πνπ 

απνδεηθλύνληαη κε ηα θαηάιιεια έγγξαθα, όπσο ιόγσ αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ 

θαη  

β) ηα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ ηεζζάξσλ (4) εηώλ. Φ.Δ.Κ.: 64434 Σεύρνο B’ 

4919/24.10.2021. 

γ. Σήξεζε απνζηάζεσλ ελάκηζη (1,5) κέηξνπ κεηαμύ ησλ αηόκσλ [έλα (1) άηνκν αλά 

2 η.κ.] ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο, είηε ακηγείο γηα πιήξσο 

εκβνιηαζκέλνπο θαη λνζήζαληεο θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν είηε κηθηνύο, όπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη κεγαιύηεξν εκβαδόλ αλά άηνκν ζηηο επηκέξνπο πξνβιέςεηο ηεο 

http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19


παξνύζαο. 

δ. Σνπνζέηεζε/ρξήζε αιθννινύρνπ δηαιύκαηνο πεξηεθηηθόηεηαο άλσ ηνπ εβδνκήληα 

ηνηο εθαηό (70%) γηα ηελ αληηζεςία ρεξηώλ. 

 

 

Tα αλσηέξσ αλαθεξόκελα ηζρύνπλ έσο όηνπ ππάξμεη λεόηεξε απόθαζε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε απόθαζε γηα ηελ πιήξε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ιατθώλ αγνξώλ 

ιακβάλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ.  

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ  απνζηάζεσλ  ηεο σο άλσ Κ.Τ.Α. επηβάιινληαη  

γηα  ακθόηεξνπο ηνπο  πσιεηέο ζηελ   Α΄ παξάβαζε δηνηθεηηθό πξόζηηκν  

ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500 €) επξώ θαη αλαζηνιή δξαζηεξηόηεηαο γηα δέθα 

πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, θαη ζηε Β΄ παξάβαζε δηνηθεηηθό πξόζηηκν 

ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000€) επξώ  θαη αλαζηνιή δξαζηεξηόηεηαο γηα ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 ε  πεξίπησζε  πνπ  θαηά  ηνλ  έιεγρν  δηαπηζησζνύλ  πεξηζζόηεξεο  από  

πέληε  (5)  παξαβάζεηο  ηεο  πεξ. α) ηελ ίδηα  κέξα,  αλαζηέιιεηαη  ε  

ιεηηνπξγία  ηεο  αγνξάο  γηα  επηά  (7)  εκεξνινγηαθέο  εκέξεο.   ηελ  κε 

ηήξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία παξάιιεισλ  

αγνξώλ  θαη  ηνπ  επηηξεπόκελνπ  πνζνζηνύ  ζπκκεηνρήο  από  ηνπο  θνξείο 

ιεηηνπξγίαο,  θαηά  ηε  Α΄ παξάβαζε  δηνηθεηηθό πξόζηηκν  πέληε  ρηιηάδσλ 

(5.000€) επξώ θαη αλαζηνιή δξαζηεξηόηεηαο ηεο ιατθήο αγνξάο γηα επηά (7) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. ηε Β΄ παξάβαζε δηνηθεηηθό πξόζηηκν δέθα ρηιηάδσλ 

(10.000€) επξώ  θαη αλαζηνιή δξαζηεξηόηεηαο  ηεο  ιατθήο αγνξάο γηα δέθα 

πέληε  (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

ην πιαίζην ησλ έθηαθησλ κέηξσλ θαηά ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ, ν Γήκνο 

Γπηηθήο Αραΐαο  αλαθνίλσζε ηνπο πίλαθεο ησλ πσιεηώλ πξντόλησλ γεο ησλ Λατθώλ 

αγνξώλ ηνπ αββάτου 20/11/2021 ζηελ  Κάησ Αραΐα, σο θάησζη : 
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Υξηζηνδνπιόπνπινο  Γεκήηξηνο Παξαγσγόο 

2.Gjona  Brunilda Παξαγσγόο 

3.Νηθνιόπνπινο  Γεώξγηνο Παξαγσγόο 

4.Κσζηόπνπινο  Φώηηνο Παξαγσγόο 

5.Μαληάο  Γεκήηξηνο Παξαγσγόο 

6.Εύγνπξαο  Αζεκάθεο Παξαγσγόο 

7.Σαπεηλόο  Ησάλλεο Παξαγσγόο 

8.Ληαξνκκάηεο  Γεώξγηνο Παξαγσγόο 

9.Παληαδόπνπινο  Υξ. 

Παλαγηώηεο 
Παξαγσγόο 

10.Καλειιόπνπινο  Δπζηάζηνο Παξαγσγόο 

11.Παληαδόπνπινο  Κ. Υξήζηνο Παξαγσγόο 

12.Κπξηαθνπνύινπ  Φσηεηλή Παξαγσγόο 

13.Σζνύξαο  Γεώξγηνο Παξαγσγόο 

14.Καβαιηέξνο Κσλ/λνο Παξαγσγόο 

15.Αλησλόπνπινο Γεώξγηνο Δπαγγεικαηίαο 

16.Γεκεηξαθόπνπινο 

Παλαγηώηεο 
Δπαγγεικαηίαο 

17.Μπάξθνπιαο Παλαγηώηεο Δπαγγεικαηίαο 

18.Κπξηαδή Δηξήλε Δπαγγεικαηίαο 



19. Πνιπδώεο Κσλζηαληίλνο Παξαγσγόο 

20. Παλαγησηαξόπνπινο ππξίδσλ Παξαγσγόο 

21. Λέθθα νθία Δπαγγεικαηίαο 

22. Καξαβία Όιγα Παξαγσγόο 

23. Παληαδόπνπινο Κσλζηαληίλνο Παξαγσγόο 

24. Παλαγησηόπνπινο Ησάλλεο Παξαγσγόο 

25. Μεηξνπνύινπ σηεξία Παξαγσγόο 

26. Turtulli Xhevahir Παξαγσγόο 

27. Λνηζάξε Βαζηιηθή Παξαγσγόο 

28. Γθνηζνύιηαο σηήξηνο Παξαγσγόο 

29. Καλειιόπνπινο Υξήζηνο Παξαγσγόο 

30. Γεσξγαθνπνύινπ Νηθνιίηζα Παξαγσγόο 

31. Υηώλε Αλαζηαζία Δπαγγεικαηίαο 

32. Kryemadhi Leonard Παξαγσγόο 

33. Υαζαπόπνπινο Ησάλλεο Παξαγσγόο 

34. Βιάρνο Αλδξέαο Παξαγσγόο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

35. Μίληδαο Αληώληνο Παξαγσγόο 

36. Κακπνύξε Αλαζηαζία Δπαγγεικαηίαο 

                                                         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

        Μ.Δ.Γ.  

 Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ  

 

                                            

                                 ΠΤΡΙΓΩΝ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΟΠΟΤΛΟ 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


