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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την χορήγηση νέων θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου 

Αλμωπίας   

 
   Σε εφαρμογή:  
α) του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ.118/15-05-2014τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
β) των αριθμ. πρωτ. 105880/14-10-2015 και 136542/29-12-2015  εγγράφων του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
γ) της αριθμ. 129/2015 απόφασης του Δ.Σ. Αλμωπίας, σχετικά με τον καθορισμό 
ανώτατου αριθμού θέσεων πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Αλμωπίας, 
δ) των αριθμ. 178/2016, 179/2016 και 180/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. Αλμωπίας με τις 
οποίες πραγματοποιήθηκε επέκταση των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης, Αψάλου και 
Εξαπλατάνου αντίστοιχα   
το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου 
Αλμωπίας,  γνωστοποιεί την ύπαρξη κενών θέσεων στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν 
στον Δήμο Αλμωπίας, καθώς και στις νέο-ιδρυθείσες λαϊκές αγορές Αρχαγγέλου, 
Ξιφιανής και Φιλώτειας.   
   Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των κενών θέσεων,  καλούνται να καταθέσουν 
σχετική αίτηση στο γραφείο Αδειοδοτήσεων (Δημαρχείο Εξαπλατάνου, Λεωφ. Μ. 
Αλεξάνδρου 12, 1ος όροφος), κατά το χρονικό διάστημα από 26/06/2017 έως και 
10/7/2017.    
    
   Συγκεκριμένα κενές θέσεις υπάρχουν στις κάτωθι λαϊκές αγορές:  

1. Δευτέρα: Άψαλος  18 θέσεις Β 
2. Τρίτη: Εξαπλάτανος  22 θέσεις  
3. Τετάρτη: Πρόμαχοι  58 θέσεις  
4. Τετάρτη: Αρχάγγελος  16 θέσεις  
5. Παρασκευή: Πολυκάρπη  24 θέσεις  
6. Παρασκευή: Φιλώτεια  19 θέσεις   
7. Σάββατο: Λουτράκι  14 θέσεις  
8. Σάββατο: Ξιφιανή  20 θέσεις 

 
   Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών 
αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 7, ν. 
4264/2014).  
   Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας έχουν:  
α) Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών (που έχουν την κατοικία τους ή διαμένουν μόνιμα 
στο Δήμο Αλμωπίας),  
β) Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών όλης της χώρας,  



γ) Οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών  εφόσον 
κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.  
   Η μοριοδότηση των δικαιούχων θα γίνει (μετά από υπόδειξη του αρμόδιου 
υπουργείου) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  Υπουργική Απόφαση Α2-639/2014 
κριτήρια και ειδικότερα:  
Α) Την παλαιότητα της άδειας  
Β) Την ηλικία του δικαιούχου  
Γ) Τυχόν αναπηρία του δικαιούχου και το ποσοστό αυτής  
Δ)  Τον αριθμό των τέκνων του  
Ε) Τις ημέρες συμμετοχής του σε άλλες λαϊκές αγορές.   
   Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της αίτησης (παρέχεται από την Υπηρεσία) 
πρέπει να έχουν την πρωτότυπη άδεια Λαϊκών Αγορών (παραγωγική ή 
επαγγελµατική) και να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Φωτοαντίγραφο της άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που να περιλαμβάνει τα 
προσωπικά στοιχεία, τα προϊόντα πώλησης, την τελευταία θεώρηση και τις 
λαϊκές στις οποίες δραστηριοποιείται   

2) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.  
3) Πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα (πχ Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α) που να 

αποδεικνύει τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής  
4) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
5) Δημοτική Ενημερότητα  
6) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την οποία να προκύπτει η πραγματική και 

μόνιμη εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου.  
   Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων.  
   Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από το Γραφείο 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (κα. 
Ελπασίδου Γεωργία, τηλ. επικοινωνίας 2384350325, Δημαρχείο Εξαπλατάνου).   

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
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