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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟΥ 101 παρ. 7 Ν.4605/2019

Θεσσαλονίκη 11 Ιανουαρίου 2021
Αριθµ.Πρωτ. : οίκ.13698(81)

ΠΡΟΣ:

Τους δραστηριοποιούµενους
πωλητές των Λαϊκών Αγορών
1. «Κ. ΒΟΓΑ»
2. «ΠΥΛΑΙΑΣ»
3. «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΑΒΒΑΤΟΥ»
4. «ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ»
5. «ΠΑΥΣΑΝΙΑ»
6. «ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
1. «Κ. ΒΟΓΑ»
2. «ΠΥΛΑΙΑΣ»
3. «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΑΒΒΑΤΟΥ»
4. «ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ»
5. «ΠΑΥΣΑΝΙΑ»
6. «ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»
Σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 101 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Ά/1-4-2019),
αναφορικά µε τη συγκρότηση πενταµελών Επιτροπών από τους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών για τις
λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρµοδιότητα τους, στις οποίες ανατίθεται:
Α) Η καταγραφή των πωλητών µε παρουσία στις λαϊκές αγορές, η οποία περιλαµβάνει τόσο τους
πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση µε διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, όσο και εκείνους που
δραστηριοποιούνται χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση.
Β) Η καταγραφή των κενών θέσεων και η αρίθµησή τους , όπου δεν υπάρχει.
Γ) Η απόδοση θέσεων σε πωλητές οι οποίοι καταλαµβάνουν θέση µε βάση διοικητική πράξη του φορέα
λειτουργίας και επιθυµούν βελτίωση αυτής.
∆) Η απόδοση θέσεων σε πωλητές για τους οποίους αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι κατά
το χρόνο δηµοσίευσης του εν λόγω Νόµου 4605/2019/1-4-2019, είχαν παρουσία στη συγκεκριµένη λαϊκή
αγορά δραστηριοποίησης τους δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση µε διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας

και ειδικότερα έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις της παραγράφου 21, όπως αυτή, δια της προαναφερόµενης παραγράφου 7 του
Ν.4605/2019, προστέθηκε στις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4497/2017 και περιγράφει την
προβλεπόµενη διαδικασία απόδοσης θέσεων στους πωλητές λαϊκών αγορών

2)

Την

καταγραφή

των

θέσεων

«ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΑΒΒΑΤΟΥ»
«ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»

των

Λαϊκών

Αγορών

«ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ»

«Κ. ΒΟΓΑ» «ΠΥΛΑΙΑΣ»
«ΠΑΥΣΑΝΙΑ»
ΚΑΙ

και των δραστηριοποιουµένων πωλητών σ΄αυτήν, καθώς και των κενών θέσεων, όπως αυτές
προκύπτουν µετά τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τυχόν βελτίωσή τους, που προηγήθηκε
σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 101 παράγραφος 7 του Ν. 4605/2019(ΦΕΚ 52/Α)΄
3) Το γεγονός, ότι εκ των δραστηριοποιουµένων πωλητών στις Λαϊκές Αγορές «Κ. ΒΟΓΑ»

«ΠΥΛΑΙΑΣ» «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΑΒΒΑΤΟΥ» «ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ» «ΠΑΥΣΑΝΙΑ» ΚΑΙ
«ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»
που κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί µε διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας δεν έχει
εκδηλωθεί ενδιαφέρον βελτίωσης θέσης.
4) Την ανάρτηση προσωρινού και οριστικού πίνακα καταγραφής δραστηριοποιουµένων
πωλητών των Λαϊκών Αγορών «Κ. ΒΟΓΑ» «ΠΥΛΑΙΑΣ» «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΑΒΒΑΤΟΥ»

«ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ» «ΠΑΥΣΑΝΙΑ» ΚΑΙ «ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»
στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας και στο χώρο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες διατάξεις
5) Τις διατάξεις των εδαφίων δ, ε, στ και ζ της παραγράφου 21 , όπως αυτή, δια της
προαναφερόµενης παραγράφου 7 του άρθρου 101 Ν.4605/2019, προστέθηκε στις µεταβατικές διατάξεις του
άρθρου 59 του Ν.4497/2017 και περιγράφει την προβλεπόµενη διαδικασία απόδοσης θέσεων στους πωλητές
λαϊκών αγορών, στις οποίες ορίζεται:
«…….δ. Εντός δεκαπέντε ηµερών από την ανάρτηση του οριστικού Πίνακα καταγραφής πωλητές οι
οποίοι: αα) καταλαµβάνουν θέση µε βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας ή ββ) έχουν παρουσία σε
συγκεκριµένη λαϊκή αγορά δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση µε διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας ,
µπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή της παραγράφου 20 για βελτίωση ή απόδοση
θέσης αντίστοιχα.»
«……ε. Η αίτηση των πωλητών για βελτίωση ή απόδοση θέσης µπορεί να περιλαµβάνει µία
θέση. Πωλητές που δεν έχουν παρουσία στη συγκεκριµένη λαϊκή αγορά, βάσει στοιχείων του
φορέα λειτουργίας, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία.»
«……στ. Εάν δεν υποβληθεί καµία αίτηση για βελτίωση ή απόδοση θέσης σύµφωνα µε την περίπτωση
δ΄ή εάν δεν υποβληθούν περισσότερες από µία (1) αιτήσεις για την ίδια θέση, η Επιτροπή της παραγράφου 20
υποβάλλει τον πίνακα καταγραφής και απόδοσης θέσεων στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για οριστική έγκριση,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Πίνακα ∆΄του Παραρτήµατος Κ΄.»
«……ζ) Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για µία θέση, αυτή αποδίδεται στον πωλητή ο οποίος
συγκεντρώνει τα περισσότερα µόρια, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος Ε΄του Ν. 4497/2017,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4582/2018 ( ΦΕΚ 208/Α΄).»
Επισηµαίνεται , ότι η συµµετοχή στη διαδικασία προϋποθέτει ισχύουσα - θεωρηµένη άδεια του
κατόχου πωλητή λαϊκών αγορών και οικονοµική τακτοποίηση , ως προς την καταβολή του ηµερησίου
τέλους δραστηριοποίησής τους στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ.

δια της παρούσης
τίθεται προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της αναρτήσεως των οριστικών πινάκων καταγραφής των
δραστηριοποιουµένων πωλητών των Λαϊκών Αγορών «Κ. ΒΟΓΑ» «ΠΥΛΑΙΑΣ» «ΝΕΑΠΟΛΗΣΣΑΒΒΑΤΟΥ» «ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ» «ΠΑΥΣΑΝΙΑ» ΚΑΙ «ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ», ήτοι από 12-012021 έως 27-01-2021,
προκειµένου αυτοί που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω Λαϊκές Αγορές χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση µε
διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, εάν επιθυµούν, να υποβάλλουν σχετική αίτηση απόδοσης
θέσης , η οποία θα αφορά σε µία θέση εκ των κενών της κάθε λαϊκής αγοράς, όπως αποτυπώνονται στον
οριστικό πίνακα καταγραφής κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα που
επισυνάπτεται, στη ∆/νση Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, τηλ. 2313330033,
2313325518, Email: laikesthess@gmail.com , ώστε να αξιολογηθούν από την αρµόδια Πενταµελή
Επιτροπή και να ολοκληρωθεί η απόδοσή τους µε έγκριση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Με Εντολή
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ
Η Αν/τρια Προϊσταµένη
∆/νσης Λαϊκών Αγορών ΠΚΜ
∆ΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.
2) Περιφερειακή Σύµβουλο αρµόδια
σε θέµατα Λ.Α. κα. Γερακίνα Μπισµπινά
3) Γενική ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.
4) Σωµατείο παραγωγών πωλητών Λ.Α. «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ»
5) Σωµατείο παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών Λ.Α. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
6) Σωµατείο παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών Λ.Α. «Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»
7) ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
8) ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
& ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
- ΤΟΛΛΑ
- ΤΕΛΑ

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ
ΑΡΘ. 101 Ν.4605/2019
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ
ΟΝΟΜΑ: ……………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………...
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………..
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ………………..
Α.∆.Τ.: ………………………………..
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………….............
Τ.Κ.: ………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΙΑΣ: ……………………………..
ΚΙΝΗΤΟ: ……………………………
Α.Φ.Μ.: ………………………………
∆.Ο.Υ: ………………………………..
Αρ. Μητρώου:……………………….

Είµαι κάτοχος της αρ. ………….. άδειας
̟αραγωγού / ε̟αγγελµατία ̟ωλητή λαϊκών
αγορών
µε
ισχύ………………….
µε
̟ωλούµενο είδος…….……………. και µήκος
̟άγκου ……………. και είµαι οικονοµικά
τακτο̟οιηµένος, ως ̟ρος την καταβολή του
ηµερησίου τέλους.
∆ραστηριο̟οιούµαι
στη
λαϊκή
αγορά
«……………….» χωρίς έγκριση ̟ροσέλευσης
µε σχετική διοικητική ̟ράξη του φορέα
λειτουργίας.
∆ια της ̟αρούσης αιτούµαι την α̟όδοση της
αρίθµ………θέσης, ό̟ως αυτή α̟οτυ̟ώνεται
στον οριστικό ̟ίνακα καταγραφής της Λ.Α.
«…….…………….»
σύµφωνα
µε
τις
̟ροβλε̟όµενες διατάξεις της ̟αρ. 7 του
άρθρου 101 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Ά/1-42019) για τη νόµιµη δραστηριο̟οίησή µου.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΗ Λ.Α. «……………………»
Άρθρο 101 § 7 του Ν. 4605/2019

Θεσσαλονίκη,

-

- 20…..

Ο ΑΙΤΩΝ /Η ΑΙΤΟΥΣΑ
Υ̟οβλήθηκε αυτο̟ροσώ̟ως
Με Α.∆.Τ.…………………

