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ΘΕΜΑ: Λειτουργία Λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου έως 30/04/2020 για την 
               αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης κορωνοϊού 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αρ 37 

Ο Δήμαρχος Δοξάτου 

 
1. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010. (ΦΕΚ 

87τ.Α), & τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (τ.Α’ 133) & του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
134Α΄) 

2. Την υπ’αριθμ. ΦΕΚ 42Α /25-02-2020 ΠΝΠ με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωναϊού»  

3. Την υπ’αριθμ. ΦΕΚ55/11-03-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  

4. Την υπ’αριθμ. ΦΕΚ 64Α /14-03-2020 ΠΝΠ με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»  

5. Την υπ’αριθμ. ΦΕΚ 68Α /20-03-2020 ΠΝΠ με θέμα: Κατεπείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. 

6. Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: « Επείγοντα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον 
κορωνοϊό»  

7. Την αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 ΦΕΚ B’ 915/17.03.2020 Κ.Υ.Α. με θέμα 
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19». 

8. Την υπ’αριθμ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 Κ.Υ.Α. με θέμα «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 
του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το 
Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 
23.3.2020 έως και 30.4.2020.» 
 

ΑΔΑ: ΩΛ0ΤΩ95-ΝΝΑ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Α. Για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 30.4.2020 επιτρέπεται 
η λειτουργία των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 
4497/2017, ως ακολούθως: Α. Σε κάθε λαϊκή αγορά συμμετέχουν πωλητές 
σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών πρωτογενών διατροφικών 
προϊόντων γης και θαλάσσης, μεταποιημένων διατροφικών προϊόντων, 
χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (κατηγορίες 
πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες) 

 
 Β. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 

πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα 
 
 Με τον συντονισμό των συμμετεχόντων στις λαϊκές αγορές (Πρόεδρος) 

μπορούν να συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Δοξάτου 
περισσότεροι εκθέτες, εφόσον τηρείται η Β΄ προϋπόθεση. 

 
 Οι εκθέτες των λαϊκών θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για 

χρήση από το κοινό και θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές 
μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να 
τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και ιδιαίτερα με το 
πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε 
κλειστές σακούλες ή κουτιά. 

 
 Οι καταναλωτές πρέπει να αποφεύγουν να συνωστίζονται στους 

διαδρόμους όπως και μπροστά από τους πάγκους και να τηρούν απόσταση 
τουλάχιστον 2 μέτρων καθώς και να απολυμαίνουν συχνά τα χέρια 

 
 
 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
     ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
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