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                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα στη λαϊκή αγορά Άστρους για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, για 

την  αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α’) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δρα-
στηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 
ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει 
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020), η οποία δημοσιεύ-

θηκε στο ΦΕΚ Β΄4899/06.11.2020 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-
τειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρί-
ου 2020.» 

5. Την 30/2020 απόφαση της Κοινότητας Άστρους 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών επιβάλλεται αυστηρά να τηρηθούν αποστάσεις πέντε (5) 

μέτρων μεταξύ των πάγκων των πωλητών όπως ορίζονται στην ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

71342/06.11.2020, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄4899/06.11.2020. Ως εκ τούτου προβαίνουμε 

σε αναδιάταξη των θέσεων των πωλητών της λαϊκής αγοράς του Άστρους και αναρίθμησή  τους  

ώστε να εξασφαλιστούν οι άνω αποστάσεις των 5 μέτρων. Με την αναδιάταξη αυτή καταλαμβάνο-

νται όλοι οι ελεύθεροι χώροι του οικοπέδου της λαϊκής αγοράς (και οι χώροι στάθμευσης). 
Η ισχύς της παρούσας είναι προσωρινή καταλαμβάνουσα τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς 

Άστρους για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 ενώ για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς μετά την 
13η Νοεμβρίου το θέμα θα ρυθμιστεί με νεότερες αποφάσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη από 
το νόμο διαδικασία.  

 
ΚΟΙΝΟΠ.: 

1. Αστυν. Τμήματο Βόρειας Κυνουρίας / 

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονί-

ου – Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού 

Νομού Αρκαδίας 

 2. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, 221 31-ΤΡΙΠΟΛΗ 

  

 
 
 
                                 
 

        Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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