
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Θεσσαλονίκη 08 Σεπτεμβρίου  2020        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             Αριθμ.Πρωτ.: οικ.  482407(4058)         
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟΥ 101 παρ. 7 Ν.4605/2019                             ΠΡΟΣ: Τους δραστηριοποιούμενους        

                                                                                    πωλητές των Λαϊκών Αγορών  

1.    «ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ»
2. «ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ»
3. «ΠΟΛΙΧΝΗΣ»
4. «ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ»

                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ  ΣΤΙΣ  ΛΑΪΚΕΣ  ΑΓΟΡΕΣ «ΦΛΕΜΙΝΓΚ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ» «ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ» «ΠΟΛΙΧΝΗΣ» ΚΑΙ «ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ»

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, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται:

 «……. Ορίζεται προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους πωλητές   κατέχουν θέση   που τους  
έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν τη βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως την θέση την οποία κατείχαν μέχρι
εκείνη τη στιγμή κενή.», «…….. ως κενές θέσεις νοούνται: α) όσες έχουν προκύψει μετά από
εκδήλωση ενδιαφέροντος για βελτίωση θέσης, β) όσες καταλαμβάνονται από πωλητές δίχως να
τους  έχει  αποδοθεί  θέση  με  διοικητική  πράξη  του  φορέα  λειτουργίας  και  γ)  όσες  δεν
καταλαμβάνονται από πωλητή.»

«…….β) Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Επιτροπή καταγράφει τους
πωλητές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται
στην  αρμοδιότητά  της...................γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  καταγραφής  η  Επιτροπή  καταρτίζει
προσωρινό Πίνακα ο οποίος αναρτάται    στη λαϊκή 

αγορά , καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας . Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός
(15) ημερών από την ανάρτηση και εξετάζονται από την ίδια Επιτροπή. Μετά την εξέταση των ενστάσεων
αναρτάται ο   οριστικός Πίνακας   καταγραφής  »  



«…….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.»

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.

«……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΄).»

 
      2) Την  αριθμ.  755038(6825)31-12-2019  Απόφαση  της  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ.  «περί

συγκρότησης  Πενταμελών  Επιτροπών  καταγραφής  Λαϊκών  Αγορών  Μ.Ε.Θ.  και  δραστηριοποιούμενων
πωλητών σ’ αυτές  

       3) Το  έργο  των  εν  λόγω  Επιτροπών  το  οποίο  ήδη  εκτελείται  καταγράφοντας  τους
δραστηριοποιούμενους πωλητές στις Λ.Α. της Μ.Ε.Θ. και τις κενές θέσεις αυτών

                                             δια της παρούσης 

τίθεται  προθεσμία  από  14-09-2020  έως  17-09-2020,  στους  δραστηριοποιούμενους  στις  Λαϊκές  Αγορές
«ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ» «ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ» «ΠΟΛΙΧΝΗΣ» ΚΑΙ «ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ»

προκειμένου, εάν επιθυμούν, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βελτίωση
της  θέσης  που  κατέχουν  και  τους  έχει  αποδοθεί  με  διοικητική  πράξη  του  φορέα  λειτουργίας,
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που επισυνάπτεται, στη Δ/νση Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου
64, Τ.Κ. 54627, τηλ. 2313325592, 2313325518,  2313330033,  Email: laikesthess@gmail.com ,  ώστε να
ολοκληρωθεί  η  καταγραφή  των  πωλητών  και  των  κενών  θέσεων  των  λαϊκών  αγορών  «ΦΛΕΜΙΝΓΚ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ» «ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ» «ΠΟΛΙΧΝΗΣ» ΚΑΙ «ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ»
 και να καταρτιστεί ο προσωρινός πίνακας από την Επιτροπή, η οποία θα τον αναρτήσει για τυχόν υποβολή
ενστάσεων εντός 15 ημερών, μετά την εξέταση των οποίων, θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας καταγραφής της
λαϊκής αγοράς.

Περαιτέρω, η συνέχιση της διαδικασίας  απόδοσης και βελτίωσης θέσεων στους πωλητές της συγκεκριμένης
λαϊκής  αγοράς  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις  προαναφερόμενες  συμπληρωματικές
διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 59 Ν.4497/17, κατόπιν νέας ανακοίνωσης του φορέα λειτουργίας των
λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Μ.Ε.Θ για την υποβολή αιτήσεων των πωλητών, εντός 15 ημερών
από  την  ανάρτηση  του  οριστικού  πίνακα  καταγραφής  των  λαϊκών  αγορών  «ΦΛΕΜΙΝΓΚ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ»  «ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ»  «ΠΟΛΙΧΝΗΣ»  ΚΑΙ  «ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ» στις  οποίες
δραστηριοποιούνται. 

                                                                  
                                                              

ΣΥΝ.: ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ             
          ΘΕΣΗΣ

                                                                    Μ.Ε Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ
  Η Αν/τρια Προϊσταμένη της 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
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