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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Χορήγησης θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τρίπολης.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Τ Ρ Ι Π ΟΛ Η Σ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον «Οργανισμό του Δήμου Τρίπολης» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2025/Β/0909-2011
3. Το άρθρο 5, του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, περί
χορήγησης θέσεων στις λαϊκές αγορές.
4. Τα άρθρα 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης Α2-639/2-7-2014 (ΦΕΚ 1806/2-72014), που αφορά τον τρόπο και τα κριτήρια κατανομής των θέσεων.
Την με αριθ. 274/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου « Περί ορισμού ανώτατου
συνολικού αριθμού θέσεων πωλητών των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο Δήμο
Τρίπολης»
5. Την με αριθ. 804/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου « Περί Κανονισμού
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ.
109076/14390/17-12-2015 απόφαση του Γ.Γ. Γ.Γ. Περιφερείας Πελοποννήσου Δ.
Ελλάδας & Ιονίου
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6. Την με αριθ. 97/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου « Περί λειτουργίας λαϊκών
αγορών στη Δ.Κ. Τρίπολης» η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 17193/2296/83-2016 απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας & Ιονίου
7. Την με αριθ. 206/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης « Περί έγκρισης
διενέργειας προκήρυξης για τη χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου
Τρίπολης» η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 28338/3885/5-4-2016 απόφαση
του Γ.Γ. Περιφερείας Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας & Ιονίου
8. Το αρ. πρωτ. 9379/9-3-2016 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκών Αγορών του
Δήμου Τρίπολης στο οποίο αναφέρονται οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει στις
λαϊκές αγορές του Δήμου Τρίπολης.
9. Την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση των κενών θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τρίπολης. Αναλυτικά οι
κενές θέσεις που έχουν προκύψει στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τρίπολης είναι οι εξής:
Α) ΠΛ. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ: 21 κενές θέσεις
10, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 37, 42, 54, 58, 62, 65, 76, 77.
Β) ΠΛ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ: 27 κενές θέσεις
10, 19, 24, 28, 34, 61, 89, 93, 111, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 135,
136, 141, 142, 143, 144, 145, 146.
Γ)ΠΛ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 38 κενές θέσεις
3, 6, 11, 12, 28, 35, 38, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76,
77, 78, 86, 94, 98, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.
Δικαιούχοι Χορήγησης θέσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τρίπολης.
Θέση στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τρίπολης δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι
παραγωγοί και εφόσον κατέχουν θεωρημένη άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
Οι θέσεις χορηγούνται βάση κριτηρίων σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της Υπουργικής
Απόφασης Α2-639/2-7-2014 (παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου, τυχόν
αναπηρία του και ποσοστό αυτής, αριθμός τέκνων, ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή αγορά), τα
οποία δίνουν στον δικαιούχο μόρια.
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Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται
στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά
λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά.
Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο
τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες
θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των
ισοβαθμούντων.
Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο.
Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια.
Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια.
Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια.
Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια.
Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια.
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας
προσαυξάνονται κατά 50%.
Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά
λαμβάνει 15 μόρια.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
Για τη χορήγηση θέσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τρίπολης, ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από την παρούσα προκήρυξη στην
αρμόδια αρχή Δήμος Τρίπολης, τα κάτωθι:
1. Φωτοαντίγραφο της παραγωγικής άδειας, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη
(να υπάρχουν προϊόντα σε ισχύ) και να αναγράφεται σ’ αυτήν το έτος χορήγησής
της καθώς οι μέρες και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο
κάτοχός της.
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Βεβαίωση από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην οποία θα
καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας, όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Αιτήσεις –Διαδικασία –Χρόνος Υποβολής
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Τρίπολης (Ταχυδρομική
Δ/νση: Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Ισόγειο) και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους
αυτοπρόσωπος ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 26.05.2016 μέχρι και 27.06.2016 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
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Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη
δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη εμπορευμάτων προς πώληση.
Αντικατάσταση, συμπλήρωση ή διόρθωση του φακέλου της αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ήτοι μέχρι και 27.06.2016.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, διεύθυνση: Λαγοπάτη 45 &
Αταλάντης, 2ος όροφος, Τηλ 2713 610416 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των κενών θέσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει νέα
προκήρυξη.
Δημοσίευση Προκήρυξης.
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί
στον ιστότοπο του Δήμου Τρίπολης, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δ.Ε. του
Δήμου Τρίπολης, ενώ θα διατίθεται από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
(Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, 2ος όροφος).
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