Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Θ Ε Μ Α : « Δραστηριοποίηση των πωλητών ( παραγωγών - επαγγελματιών διατροφικών βιομηχανικών προϊόντων ) λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου ».
Έχοντας υπ’ όψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
 Τις διατάξεις : α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου « Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα » ( Α΄ 90 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 ( Α΄ 104 ), β. του
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγουσα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού » ( Α΄ 42 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 » ( Α΄ 64 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 ( Α΄ 76 ).
 Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) : « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις ».
 Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις
Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 61910/2021 (Φ.Ε.Κ. 4674 τεύχος Β΄ /08.10.2021)
« Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 09.10-2021
και ώρα 06:00 έως και την Δευτέρα 25.10.2021 και ώρα 06:00 ».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την συμμετοχή των δραστηριοποιούμενων πωλητών την 18.10.2021 ημέρα Δευτέρα στην λαϊκή αγορά
του Δήμου Αμυνταίου, ως ακολούθως :


Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών
διατροφικών & βιομηχανικών προϊόντων στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας
Γεωργίου Μόδη που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.

2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε ένα ( 1 ) μέτρο εκατέρωθεν των
πάγκων πώλησης.
3. Υπενθυμίζεται την υποχρεωτική μάσκα και γαντιών για όλους ( πωλητές / καταναλωτές / εργαζόμενους
/ επισκέπτες καθ΄ όλη την διάρκεια της λαϊκής αγοράς ), την τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά
πάγκο πώλησης ( χρησιμοποίηση σκεύους με αντισηπτικό ), να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά
χρονικά διαστήματα καθώς και την τήρηση της απόστασης ( 1,5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων όπως και
την διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ( 5 ) ατόμων.
4. Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ( self-test ) τουλάχιστον μία ( 1 ) φορά την εβδομάδα για
πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως.
5. Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
6. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωπική φύλαξη των κάθε
είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού
δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
7. Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:30 - 15:30 και τους όρους της Απόφασης
Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και

324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου
Αμυνταίου ».
8. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των παραπάνω οδηγιών της
Πολιτικής προστασίας.
9. Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 4 & 6 της αναφερόμενης σχετικής
-5- Κ.Υ.Α.
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