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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  18/11/2021 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. :   21828 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Βασ.Κων/νου 9-11, Ορεστιάδα   

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γιαννούδη Α.2552350356 
                              Μόρδαλης Γ. 2552350371 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

για κάλυψη σαράντα (40) θέσεων παραγωγών - πωλητών για την λαϊκή αγορά στο Δήμο 
Ορεστιάδας, στην κοινότητα Ορεστιάδας, στην οδό Κομνηνών . (άρθρο 28,29,33 του 
Ν.4497/17)   

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-10) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει. 

2. Το Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’/13-11-17) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει   

3. Την αρ. 1/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ) Εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας 

Εμπορίου. 

4. Την αρ. 2/2018 (ΑΔΑ: 69Π1465ΧΙ8-ΠΟΕ) Εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας 

Εμπορίου. 

5. Την απόφαση 63/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΜ5ΩΞΒ-Β4Π) του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ορεστιάδας περί έγκριση ίδρυσης Νέας Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Ορεστιάδας. 

6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Απόφαση 98120/09-09-2021 του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στο Δήμο Ορεστιάδας 

7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Απόφαση 227/2021 (ΑΔΑ: Ω3ΞΞ7ΛΒ-6ΣΘ) του 

Περιφερειακού Συμβουλίου  Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την ίδρυση νέας λαϊκής 

αγοράς στο Δήμο Ορεστιάδας 
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς πωλητές για κάλυψη σαράντα (40) θέσεων 

παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών  στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου 

Ορεστιάδας στην οδό Κομνηνών και συγκεκριμένα: 

 
 Α.  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 
 
Τριάντα έξι (36) θέσεις για πώληση οπωροκηπευτικών ειδών (άρθρο 17 του Ν. 4497/17, 
κατηγορία προϊόντων Α΄)   

Τέσσερις (4) θέσεις για πώληση προϊόντων μελιού (άρθρο 17 του Ν. 4497/17, κατηγορία 
προϊόντων Γ΄)   

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ
Σ ΕΙΔΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  
ΘΕΣΕΩΝ 

ΝΟΥΜΕΡΑ ΘΕΣΕΩΝ  

Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 36 
1-10,12-20,22-30, 

32-37, 39-40 

ΣΤ ΜΕΛΙ 4 11,21,31,38 

 ΣΥΝΟΛΟ 40  

 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ 

Δικαιούχοι θέσεων είναι οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών που είναι κάτοχοι άδειας 
σε ισχύ. 

 

 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Για την απόδοση θέσης στην παραπάνω Λαϊκή Αγορά, ο ενδιαφερόμενος  παραγωγός 

πωλητής υποβάλλει στον Δήμο Ορεστιάδας, στο αρμόδιο τμήμα (ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ή στέλνει με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  αίτηση με τη 

μορφή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της 

παρούσης, στην οποία δηλώνει (άρθρο 33 του Ν.4497/17) : 

 

1. Το έτος και τον μήνα έκδοσης της άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει 
2. Την ημερομηνία γέννησης του . 
3. Τον αριθμό των ημερών που συμμετέχει  σε λαϊκή δίχως θέση 
4. Aν διατηρεί ή όχι το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του εντός της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στην οποία ανήκει η λαϊκή αγορά 
που αιτείται θέση 

5. Εάν έχει υποπέσει (και πόσες φορές) ή όχι σε παράβαση στο τελευταίο έτος  από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

6. Ότι μπορεί να βεβαιώσει με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα αναφέρει στην 
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αίτησή του εφόσον ζητηθεί 

 

Εκτός από την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση,  ο ενδιαφερόμενος καταθέτει: 

 

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 
2. Φωτοαντίγραφο θεωρημένης (σε ισχύ) άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών 

αγορών. 
3. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (άρθρο 17 του Ν. 

4497/17, κατηγορία προϊόντων Γ΄)  ή βεβαίωση από το Εθνικό Ηλεκτρονικό 
Μελισσοκομικό Μητρώο σύμφωνα με  την Υπουργική Απόφαση 
140/106513/2021 - ΦΕΚ 1560/Β/17-4-2021 .(μόνο για τους υποψήφιους 
παραγωγούς πωλητές για θέσεις πώλησης προϊόντων μελιού (άρθρο 17 του Ν. 
4497/17, κατηγορία προϊόντων Γ΄) 

 

Δ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσης, 
στη διεύθυνση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , Γραφείο αδειοδοτήσεων 
και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας, Βασιλέως Κων/νου 9-
11, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα, τηλ. πληροφοριών Γιαννούδη Α. 2552350356, Μόρδαλης Γ. 
2552350371 ή στα e-mail : a.giannoudi@orestiada.gr και  g.mordalis@orestiada.gr . 
Κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά και να αναγράφεται σε αυτή ο αριθμός της θέσης στη λαϊκή αγορά στην 
οποία επιθυμεί να τοποθετηθεί ο ενδιαφερόμενος. 
Αντικατάσταση της αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 18/11/2021 μέχρι 01/12/2021 κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες. 
Λαμβάνοντας υπόψη : 
-το συμφέρον του συνόλου των παραγωγών πωλητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στη συγκεκριμένη  λαϊκή αγορά,  
-την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων προς όφελος  των πελατών της 
λαϊκής αγοράς 
-και το περιορισμένο μέγεθος της λαϊκής αγοράς  
 ο κάθε υποψήφιος παραγωγός πωλητής θα μπορεί να συμμετέχει με μια (1) θέση στην 
συγκεκριμένη λαϊκή αγορά. 
 
 
Ε. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (ν.4497/17) 
Σύστημα Μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών φυσικών 
προσώπων σε λαϊκές αγορές, αρ.33 παρ.1β 
 
Κριτήριο Αριθμός Μορίων 
1. Παλαιότητα άδειας 5 μόρια ανά έτος παλαιότητας. 

2. Η ηλικία του δικαιούχου 10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 
ετών και για όσους είναι άνω των 55 ετών. 

mailto:a.giannoudi@orestiada.gr#_blank
mailto:g.mordalis@orestiada.gr
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3. Μη κατοχή θέσης 15 μόρια για κάθε μέρα που συμμετέχει στη 
λαϊκή δίχως θέση 

4. Εντοπιότητα 5 μόρια,  αν ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του εντός της 
Περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση στις αγορές 
αρμοδιότητάς της 

5. Έλλειψη παραβατικότητας ν. 
4264/2014, (ν.4177/2013) 

α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει 
διαπιστωθεί καμία παράβαση. 
β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει 
διαπιστωθεί μία (1) παράβαση. 
γ. – 10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας 
που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με 
ανώτατη μείωση τα 40 μόρια. 

 
1.Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των  παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων 
προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά: 
α. Έλλειψη παραβατικότητας. 
β. Εντοπιότητα. 
γ. Ηλικία δικαιούχου. 
δ. Παλαιότητα άδειας. 
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. 
 
Προτεραιότητα στην κατανομή των θέσεων έχουν οι συνεταιρισμοί / ομάδες παραγωγών 
έναντι των μεμονωμένων παραγωγών φυσικών προσώπων. 
Μεταξύ των συνεταιρισμών/ομάδων παραγωγών προηγούνται όσοι έχουν τα 
περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος 
Β΄. 
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ συνεταιρισμών/ομάδων παραγωγών προκρίνονται 
όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά: 
α. Έλλειψη παραβατικότητας. 
β. Αριθμός Μελών. 
γ. Παλαιότητα άδειας. 
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. 
 
2. 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. 
 
 
ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Επί των πινάκων μοριοδότησης και τοποθέτησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα 
με την περ. ι, παρ. 6, αρ. 28 του Ν. 4497/17, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ,Τμήμα 
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Εμπορίου-Τουρισμού (Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή Δημητρίου 40 ,68100 Αλεξ/πολη, 
υπόψη Κας Μοναστηρίδου Σ. τηλ 2551357107 , e-mail:monastiridou@pamth.gov.gr),  
εντός προθεσμίας πέντε  (5) εργάσιμων  ημερών από την ανάρτησή τους. 
 
 
Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ορεστιάδας, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου www.orestiada.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατ. 
Μακεδονίας και Θράκης www.pamth.gov.gr 
 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

http://www.orestiada.gr/#_blank
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Για απόδοση θέσης σε παραγωγούς 
πωλητές  για τη λαϊκή αγορά Ορεστιάδας 
στην οδό Κομνηνών  

(άρθρο 31,33 Ν.4497/17) 

 

EΠΩNYMO:………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ:…………………….………………… 

ΟΝΟΜΑ 
ΜΗΤΡΟΣ:………………………………….. 

ΤΟΠΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………….. 

Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………...........                

ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………………………. 

ΔΗΜΟΣ:….…………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:……………………………. 

Α.Φ.Μ.:………………………………………… 

ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΔΟΥ:……………………………………… 

ΤΗΛ:……………………….……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣ:       ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΤΚ 68200, ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 9-11,ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε θέση σύμφωνα με  την προκήρυξη με 
αρ. πρωτ.  21108  από  08/11/2021     για τη λαϊκή αγορά Ορεστιάδας 
στην οδό Κομνηνών: 

Α/Α Αριθμός θέσης: 

1                                       ή 

2                                       ή 

3  

Σε περίπτωση μη απόδοσης των παραπάνω θέσεων, 
επιθυμώ να τοποθετηθώ σε οποιαδήποτε  διαθέσιμη θέση:      

ΝΑΙ             OXI      

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

1. Η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχω έχει 
εκδοθεί    

             έτος …………… ..μήνας ………………… 

Αν δεν είναι εφικτή η ακριβής εύρεση του μήνα θα 
θεωρείται ότι η έκδοση της  άδειας έγινε τον 12Ο  μήνα 
του έτους 

2. Η ημερομηνία γέννησής μου είναι …………………. 
3. Ο αριθμός των ημερών που συμμετέχω  σε λαϊκή αγορά δίχως 

θέση  είναι  ……………………………………………… 
 

4.  Διατηρώ το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μου εντός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  

                              ΝΑΙ                        OXI   

 
5. Έχω υποπέσει σε παράβαση στο τελευταίο έτος  από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

Σημειώστε  ΟΧΙ   

                   ΝΑΙ        Πόσες φορές  …….. 

6. Μπορώ να βεβαιώσω με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα 
αναφέρω στην αίτησή μου, εφόσον μου ζητηθεί. 

7. Έλαβα γνώση και θα τηρώ τον κανονισμό λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών του Δήμου Ορεστιάδας 

 
Μαζί με την αίτηση σας υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοτυπία Άδειας Λαϊκών Αγορών      

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας    

3. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (άρθρο 
17 του Ν. 4497/17, κατηγορία προϊόντων Γ΄)  ή βεβαίωση από το 
Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο σύμφωνα με  την 
Υπουργική Απόφαση 140/106513/2021 - ΦΕΚ 1560/Β/17-4-2021 
.(μόνο για τους υποψήφιους παραγωγούς πωλητές για θέσεις 
πώλησης προϊόντων μελιού (άρθρο 17 του Ν. 4497/17, 

κατηγορία προϊόντων Γ΄)        
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ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής 
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται 

προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΤΕΡΑ: 

 ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

 

 

Ορεστιάδα … .…-………..-2021 

 

 

      Ο/Η ΑΙΤ

.
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