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   Θέμα: «Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής  για την διενέργεια « Βελτίωσης » & « Χορήγησης » 
θέσης,  στις  λαϊκές  αγορές του Δήμου και ορισμός προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,

έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του  Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχ. Α΄): «Αναμόρφωση 

και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου 
εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις >>, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 126 του Ν.4964/22 «Διατάξεις για την απλοποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές 
διατάξεις.»

3. Την κατά εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4849/21 ληφθείσα, αριθμ. 
9170/2022(ΦΕΚ 481/08.02.2022 τεύχ. Β΄) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, όπως 
ισχύει .

4. Την ΑΔΣ 203/2022 με θέμα «Ορισμός τριών αιρετών ως μέλη της 5μελούς επιτροπής 
καταγραφής πωλητών , θέσεων , απόδοσης θέσεων  και την βελτίωση θέσεων πωλητών στις 
Λαϊκές Αγορές του Δήμου » με την οποία ορίστηκαν ως τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 
Κόλλια Κωνσταντίνα , Ραντίτσα Βασιλάκου Μαρίνα , Μελέτης Χρήστος και ως αναπληρωματικά 
τους μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι :Ταγαράς Βασίλειος , Πιέτρης Τιμολέον, Ζαχαριάς Σπυρίδων 

5. Την  με αρ. Πρωτ. 30396/28-07-2022 εισήγηση για τον ορισμό  μελών της Επιτροπής της 
Επιτροπής του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Κορινθίας με την οποία 
ορίστηκαν τα μέλη  κ.. Αθανάσιος Μάρκος, με αναπληρωτή τον  κ.. Αριστείδη Ξεθάλη

6. Την  με αρ. Πρωτ. 30386/28-07-2022 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 36519/31-08-2022  
εισήγηση για τον ορισμό  μελών, της Επιτροπής  του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών 
Αγορών, Ν. Κορινθίας με την οποία ορίστηκαν τα μέλη κ. Βασίλειος Παπαφίλης, με αναπληρωτή 
του τον  κ. Σαγγιώτη Ιωάννη

Α.  Συγκροτούμε
Πενταμελή  Επιτροπή για την διενέργεια «βελτίωσης» &  «χορήγησης»  θέσης,  στις  λαϊκές  
αγορές του Δήμου, αποτελούμενη από  τα κάτωθι τακτικά μέλη :

1. Την  κα. Κωνσταντίνα Κόλλια με αναπληρωτή τον κ. Ταγαρά Βασίλειο
2. Την κα Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα με αναπληρωτή τον κ. Τιμολέντα Πιέτρη
3. Τον κ. Μελέτη Χρήστο με αναπληρωτή τον κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα
μέλη του Δημοτικού συμβουλίου που ορίστηκαν για την συγκρότηση της παρούσας επιτροπής με 
την ΑΔΣ 203/2022  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-126-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BF-%CF%80-%CF%83-6/
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και:
4.  Τον κ. Αθανάσιο Μάρκου, με αναπληρωτή τον  κ. Αριστείδη Ξεθάλη, ως εκπρόσωπο του Σωματείου 
Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Κορινθίας, 
5. Τον κ. Βασίλειο Παπαφίλη, με αναπληρωτή του τον κ Σαγγιώτη Ιωάννη ως εκπρόσωπο του Συλλόγου 
Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Ν. Κορινθίας 

        Για την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής,  ορίζουμε την υπάλληλο  κ.Κορδαλή Παναγιώτα , 
με αναπληρώτριά της την υπάλληλο κ. Μαργαρίτα Μαργαρίτη .

Β. Ορίζουμε
την 15η Σεπτεμβρίου  ημέρα Τετάρτη  έτους  2022, ως προθεσμία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
για συμμετοχή πωλητών, στην διαδικασία :  
1ον. « Βελτίωσης θέσης », στις λαϊκές αγορές  του Δήμου μας,  από υφιστάμενους αδειούχους  
πωλητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, στις  λαϊκές  
αγορές του Δήμου μας και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν,  με διοικητική 
πράξη, η οποία διενεργείται ως κάτωθι: 
α)  Καταγραφή και κατάρτιση προσωρινού(Για τυχόν ενστάσεις) - οριστικού (μετά την εξέταση 
τυχόν ενστάσεων) πίνακα καταγραφής, 
β) Αξιολόγηση των πωλητών, με κριτήρια ως εξής:
βα) Παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος 
παλαιότητας,
ββ) Ενημερότητα του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα 
(30) μόρια. 
γ) Κατάρτιση  πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας (Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση) και τις κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει 
πωλητής). Οι πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην αγορά. 
δ) Κατάρτιση πίνακα (Για τυχόν ενστάσεις) στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις 
επιλογής τους. 
ε) Κατάρτιση  οριστικού πίνακα (μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων), σύμφωνα με τον οποίο ο 
φορέας λειτουργίας χορηγεί με απόφασή του θέση στους πωλητές.
    Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής επανέρχεται είτε στην αρχική θέση που κατείχε 
είτε σε όποια του αποδοθεί μέσω της διαδικασίας.

2ον «Χορήγησης θέσης», σε κενές θέσεις  των λαϊκών αγορών του Δήμου μας, σε  υφιστάμενους  
αδειούχους  πωλητές  οι οποίοι: 
α)  Δραστηριοποιούνται  στις  λαϊκές  του Δήμου μας, χωρίς να τους  έχει αποδοθεί  η θέση που  
κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα  με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του Ν. 
4497/2017, το άρθρο 101 του Ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του Ν. 4497/2017 & 
β) Δεν δραστηριοποιούνται στις λαϊκές του Δήμου μας και   διενεργείται μετά το πέρας της 
διαδικασίας «βελτίωσης » ομοίως  με την περιγραφόμενη  πιο πάνω,  διαδικασία.

Ως  κενές  θέσεις, νοούνται :
βα)Όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία
ββ) Όσες καταλαμβάνονται από πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 32,  33 και την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017,   
βγ) Όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.
       Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της «βελτίωσης» και της «χορήγησης» θέσης σε 
κάθε λαϊκή αγορά, όλοι οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές θα κατέχουν την αριθμημένη θέση, 
που τους θα τους  χορηγηθεί με διοικητική πράξη.
3. Έως την πιο πάνω προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, καταθέτουν αίτημα  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, συνοδευόμενο με φωτ/φο της κατεχόμενης άδειας  και το αργότερο  πριν την  
ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα καταγραφής, δυνητικά φορολογική ενημερότητα, 
για την λήψη των τριάντα (30) μορίων, ως κριτήριο, κατά την διαδικασία της αξιολόγησης.
    Κοινοποίηση:
1. Ορισθέντα   μέλη  
2. Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης 
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                                             Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ                        

                                                                                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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