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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Εν μέρει αναστολή λειτουργίας κυριακάτικης αγοράς του Δοξάτου και
τήρηση μέτρων στις λαϊκές αγορές
Με την υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60936 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4258/30-09-2020 τ.Β΄)
παρατείνεται έως 12 Οκτωβρίου 2020 η ισχύς της Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/15-092020 (ΦΕΚ 3952/15-09-2020 τ. Β΄) με την οποία αναστάλθηκαν από 16 έως 30
Σεπτεμβρίου 2020 οι υπαίθριες οργανωμένες αγορές του ν. 4497/2017 (Α’ 171) του
άρθρου 38, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η κυριακάτικη αγορά του Δοξάτου και
πιο
συγκεκριμένα
οι
παρακάτω
δραστηριότητες:
λιανικό
εμπόριο
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους
πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782), λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους
πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4789) και άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων
υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.0000)
Ως εκ τούτου, στην κυριακάτικη αγορά του Δοξάτου έως 12 Οκτωβρίου 2020
θα επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο μικροπωλητές και παραγωγοί που δεν
συμπεριλαμβάνονται στους παραπάνω κωδικούς δραστηριοποίησης - ΚΑΔ (τρόφιμα,
ποτά και φυτά.).
Επίσης στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435 ορίζεται ότι η λειτουργία
των λαϊκών αγορών, επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις: α. Η ελάχιστη απόσταση
μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο
κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. β. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας
από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό.
Σε περίπτωση μη τήρησης της περ. α’ επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις για
αμφότερους τους πωλητές: α) 1η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και β) 2η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο
τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή
αγορά για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
Στην περίπτωση εργαζομένων ή καταναλωτών-πελατών που δεν τηρούν τους
κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
Παρακαλούνται όλοι για την πιστή τήρηση των μέτρων.
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