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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Λειτουργία Λαΰκών αγορών Δήμου Τανάγρας από 23/03 έως 30/04/2020 

 

Σύκθωλα κε ηελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε κε  Αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 20006 (ΦΔΚ 943/Β/20-3-2020), 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 23/3 έωο θαη 30/4/2020 επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηωλ ιαϊθώλ αγνξώλ κε 

ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο:  

  1.  Σε θάζε ιαϊθή αγνξά από ηνπο πωιεηέο (παξαγωγνί θαη επαγγεικαηίεο) πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζε απηήλ, ζύκθωλα κε ηελ άδεηά ηνπο, ζπκκεηέρνπλ πωιεηέο ζε πνζνζηό 50%, αλά θαηεγνξία 

πωιεηώλ (θαηεγνξίεο πωιεηώλ: παξαγωγνί θαη επαγγεικαηίεο).  

  2.  Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ηωλ ιαϊθώλ αγνξώλ δεκνζηνπνηνύλ πίλαθα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θάζε 

θνξά, πωιεηέο (παξαγωγνύο θαη επαγγεικαηίεο) ζηηο ιαϊθέο αγνξέο επζύλεο ηνπο. 

  3.  Η ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηωλ πάγθωλ ηωλ πωιεηώλ νξίδεηαη ζε πέληε (5) κέηξα κε ηνλ 

ελδηάκεζν ρώξν θελό-ειεύζεξν από αληηθείκελα. 

Με ηελ ίδηα Απόθαζε γίλεηαη ζαθέο όηη παξακέλεη ην απαγνξεπηηθό πώιεζεο άιιωλ εηδώλ ζηηο 

ιαϊθέο (π.ρ. ξνύρα), εθηόο ηωλ εηδώλ ηωλ εηδώλ αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο θαη νηθηαθήο θξνληίδαο. 

 

Οη ππεύζπλνη ηωλ ιαϊθώλ αγνξώλ θαινύληαη λα εθαξκόδνπλ πηζηά ηνπο αλωηέξω πεξηνξηζκνύο.  

 

1. Να ελεκεξώλνπλ έγθαηξα ην Γήκν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θάζε θνξά, πωιεηέο 

(παξαγωγνύο θαη επαγγεικαηίεο) ζε θάζε ιαϊθή αγνξά, έηζη ώζηε λα γίλεηαη δεκνζηνπνίεζε 

ηωλ πωιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιαϊθή αγνξά. 

2. Να έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην Γήκν . 



Σε πεξίπηωζε πνπ δελ ηεξνύληαη νη παξαπάλω πεξηνξηζκνί ν Γήκνο ζα επηβάιεη ηα αλάινγα 

πξόζηηκα θαη ηηο αληίζηνηρεο θπξώζεηο . 

 
 

Α. Γηα ηηο ιαϊθέο αγνξέο ηνπ Σρεκαηαξίνπ, ηωλ Οηλνθύηωλ θαη ηνπ Γειεζίνπ,  ζύκθωλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ είλαη θαηαρωξεκέλα ζην Γήκν, ε ζπκκεηνρή ηωλ παξαγωγώλ θαη ηωλ εκπόξωλ, ζα γίλεη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά θαη κε θαηαλνκή 50% ηελ επόκελε ιαϊθή θαη 50% ηελ κεζεπόκελε ιαϊθή, ζε θάζε 

κηα από ηηο παξαπάλω ιαϊθέο αγνξέο . 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη πωιεηέο ηωλ ιαϊθώλ αγνξώλ λα απεπζύλνληαη ζην παξαθάηω 

ηειέθωλν:  

 

Χαρίζης  Ξενοθών (ανηιδήμαρχος): 6946092854 

 
 

Β. Οη ιαϊθέο αγνξέο ζηα ππόινηπα ρωξηά  (Άγην Θωκά, Αζωπία, Άξκα, Σθνύξηα, Πύιε, Καιιηζέα 

θιπ.) πνπ δελ είλαη θαηαρωξεκέλα ηα ζηνηρεία παξαγωγώλ θαη εκπόξωλ, κε επζύλε ηωλ ηδίωλ ηωλ 

πωιεηώλ θαη εκπόξωλ  πνπ ζπκκεηέρνπλ, ζα ηεξνύλ ηνλ θαλόλα 50% αλά θαηεγνξία πωιεηώλ 

(παξαγωγνί, επαγγεικαηίεο ) θαη απόζηαζε κεηαμύ ηωλ πάγθωλ πέληε (5) κ., θιπ. όπωο αλαθέξεηαη 

ζηελ πξναλαθεξόκελε  ΚΥΑ . 

 

 

 


