
                         Θεσσαλονίκη   18  Ιανουαρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αριθμ.Πρωτ. : οίκ.  28098(179)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟΥ 101 παρ. 7 Ν.4605/2019         

                             ΠΡΟΣ:     Τους δραστηριοποιούμενους        
                                                                                          πωλητές των Λαϊκών Αγορών  

1.  «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ»
2.  «ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ» 
3.  «ΜΕΤΕΩΡΩΝ» 
4.  «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   
5.  «ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ» 
6.  «Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ»
7. «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
8. «ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ»
9. «ΕΠΑΝΩΜΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΘΕΣΗΣ   ΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ  ΣΤΙΣ  ΛΑΪΚΕΣ  ΑΓΟΡΕΣ

1. «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ » 
2.  «ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ» 
3.  «ΜΕΤΕΩΡΩΝ» 
4.  «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   
5.  «ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ» 
6.  «Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ»
7. «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
8. «ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ»
9. «ΕΠΑΝΩΜΗΣ»

                                                                                  
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.

Δ) 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 των Λαϊκών Αγορών «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ» «ΤΡΙΑΝ-
ΔΡΙΑΣ» «ΜΕΤΕΩΡΩΝ» «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» «ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»  «Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ»
«ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» «ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» ΚΑΙ  «ΕΠΑΝΩΜΗΣ»
 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   «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-
ΔΕΥΤΕΡΑΣ» «ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ» «ΜΕΤΕΩΡΩΝ» «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» «ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗ-
ΓΗΣ» «Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ» «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» «ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» ΚΑΙ  «ΕΠΑΝΩΜΗΣ»
που κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας δεν έχει εκδηλω-
θεί ενδιαφέρον βελτίωσης θέσης.       
      4) Την ανάρτηση προσωρινού και οριστικού πίνακα καταγραφής δραστηριοποιουμένων πω-
λητών  των  Λαϊκών  Αγορών   «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ»  «ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ»
«ΜΕΤΕΩΡΩΝ» «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» «ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ» «Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ» «ΑΓ. ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ» «ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» ΚΑΙ  «ΕΠΑΝΩΜΗΣ»
 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 Δ΄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 «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ» «ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ»
«ΜΕΤΕΩΡΩΝ» «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» «ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ» «Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ» «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ» «ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» ΚΑΙ  «ΕΠΑΝΩΜΗΣ»,   ήτοι από 19-01-2021 έως 02-02-2021, 
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 ορι -
στικό πίνακα καταγραφής κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που επισυ-
νάπτεται, στη Δ/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 ολο-
κληρωθεί η απόδοσή τους με έγκριση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΗΣ  Με Εντολή 

                                                                Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ
                                                                 Η Αν/τρια Προϊσταμένη 
                                                             Δ/νσης Λαϊκών Αγορών ΠΚΜ

                 
                 ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

                                                                           
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.

2) Περιφερειακή Σύμβουλο αρμόδια
    σε θέματα Λ.Α. κα. Γερακίνα Μπισμπινά

3) Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

4) Σωματείο παραγωγών πωλητών Λ.Α. «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

5) Σωματείο παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών Λ.Α. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

6) Σωματείο παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών Λ.Α. «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

7) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
    ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

8) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
    & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- ΤΟΛΛΑ
- ΤΕΛΑ

                                           

 



ΑΙΤ ΗΣΗ

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

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

                                                                                         

                                                                                         Θεσσαλονίκη,       -       -  20…..

                                                                                            Ο ΑΙΤΩΝ /Η ΑΙΤΟΥΣΑ

Υποβλήθηκε αυτοπροσώπως
Με Α.Δ.Τ.…………………

ΠΡΟΣ  :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ 
ΑΡΘ. 101 Ν.4605/2019
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Είμαι  κάτοχος  της  αρ.  …………..  άδειας
παραγωγού  /  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών
αγορών  με  ισχύ………………….   με
πωλούμενο  είδος…….…………….  και  μήκος
πάγκου  …………….  και  είμαι  οικονομικά
τακτοποιημένος,  ως  προς  την  καταβολή  του
ημερησίου τέλους.
Δραστηριοποιούμαι  στη  λαϊκή  αγορά
«……………….»  χωρίς  έγκριση  προσέλευσης
με  σχετική  διοικητική  πράξη  του  φορέα
λειτουργίας. 
Δια της παρούσης αιτούμαι την απόδοση της
αρίθμ………θέσης,  όπως  αυτή  αποτυπώνεται
στον  οριστικό  πίνακα  καταγραφής  της  Λ.Α.
«…….…………….»  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες  διατάξεις  της  παρ.  7  του
άρθρου 101  του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Ά/1-4-
2019) για τη νόμιμη δραστηριοποίησή μου.
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