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ΠΡΟΣ: Πωλητές παραγωγούς λαϊκών

αγορών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση - Ενημέρωση παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών για

συμμετοχή σε διαδικασία τοποθέτησης στην λαϊκή αγορά Ερέτριας.

Ενημερώνουμε  τους  παραγωγούς  πωλητές  λαϊκών  αγορών  που  ενδιαφέρονται  να

συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά της Κ. Ερέτριας του Δήμου Ερέτριας ότι, σύμφωνα  με τις

διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4497/2017, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκίδας στο Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού (Διοικητήριο – Χαϊνά 93 -

Χαλκίδα). Η ανωτέρω αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στον Δήμο Ερέτριας.

Χρονικό  διάστημα  υποβολής  αιτήσεων:  Τετάρτη  01/07/2020  έως  και  Παρασκευή

10/07/2020.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση (χορηγείται από τον Δήμο ή την Π.Ε. Ευβοίας).

2. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

3. Απλό φωτοαντίγραφο αδείας (σελίδες στοιχείων και ημερών που συμμετέχουν σε λαϊκές

αγορές).

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι:  «δεν μου έχει επιβληθεί κατά το

τελευταίο  έτος  καμία  διοικητική  κύρωση  (πρόστιμο)  σε  λαϊκές  αγορές  στις  οποίες

συμμετέχω» με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Αν υπάρχουν παραγωγοί πωλητές που διεκδικούν θέση στην ίδια λαϊκή αγορά και δεν μπορεί

να  ικανοποιηθούν  όλα  τα  αιτήματα,  τότε  προκρίνεται  αυτός  που  συγκεντρώνει  τα

περισσότερα μόρια, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης.



Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων 

προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

1. Έλλειψη παραβατικότητας.

2. Εντοπιότητα.

3. Ηλικία δικαιούχου.

4. Παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Όλα  τα  ανωτέρω  ποσοτικά  στοιχεία  αφορούν  την  κατάσταση  των  δικαιούχων,  όπως

διαμορφώνεται,  κατά την  ημερομηνία  υποβολής  της αίτησης του παραγωγού στο φορέα

λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση (ηλικία, παλαιότητα άδειας

κ.λπ.).

Για  την  παλαιότητα  της  άδειας  υπολογίζεται  το  διάστημα  που  μεσολαβεί  μεταξύ  της

ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς

πλήρωση  θέσεων,  κατά  μήνα  και  έτος.  Αν  η  άδεια  μεταβιβάσθηκε  στον  δικαιούχο,  ως

ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία μεταβίβασης. Μπορεί για το κριτήριο αυτό να

αποδίδονται  μόρια  με  τη  μορφή  δεκαδικού  αριθμού,  με  στρογγυλοποίηση  στο  δεύτερο

δεκαδικό ψηφίο.

Όσον αφορά το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για

«τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα

λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που έχει

ασκηθεί κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης προσφυγή λαμβάνεται υπόψη, μόνο αν έχει

εκδοθεί απόφαση επί της υποβληθείσας προσφυγής

   Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Παναγιώτα Μπούγα-Μπαραμπούτη 
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