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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5.11.2021«Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις») 
και ειδικότερα του άρθρου 66, παρ. 4, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου πρόκειται να προχωρήσει στις 
διαδικασίες της «βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια της «χορήγησης θέσης». Οι διαδικασίες 
αφορούν υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της 
άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, και διενεργούνται για θέσεις εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς. 
Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Δίου-Ολύμπου που επιθυμούν να αλλάξουν 
τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή που είναι κατά την άποψή τους 
πλεονεκτικότερη σε σχέση με την ήδη νομίμως κατέχουσα θέση, μπορούν να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου από την Παρασκευή 15 Ιουλίου 
2022 έως την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022. 
Η διενέργεια των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί από την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 66 του 
ν. 4849/2021 (Απ. Δημάρχου 371/2022) 
 
1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 
Η διαδικασία αφορά υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα 
στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν με 
διοικητική πράξη. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση βελτίωσης ενδιαφέροντος εντός του 
προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Μετά την λήξη της προθεσμίας, η αρμόδια επιτροπή 
συντάσσει προσωρινό πίνακα οπότε και ξεκινά προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών για την υποβολή 
τυχόν ενστάσεων, οι οποίες εξετάζονται από την ίδια επιτροπή. Με την παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής ενστάσεων συντάσσεται ο οριστικός πίνακας καταγραφής και ακολουθεί η κατάταξη 
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία είναι: 
α) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια ανά έτος παλαιότητας,  
β) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) 
μόρια. 
Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά 
προτεραιότητας, καθώς και τη θέση τους στην αγορά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται 
δημόσια κλήρωση. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει 
πωλητής). Οι πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην αγορά. Η 
Επιτροπή καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους. 
Μετά και την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, σύμφωνα με τον 
οποίο ο φορέας λειτουργίας χορηγεί με απόφασή του θέση στους πωλητές. 
Επισημαίνεται ότι:  
1. Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ. 



2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι μέχρι και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
3. Σε χώρο και ημερομηνία που θα ορίσει η Υπηρεσία όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν 
ώστε να επιλέξουν θέση με βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης 
(συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση της επιλογής τους). 
4. Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης είναι προαιρετική. Οι πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί 
θέση με Διοικητική Πράξη και δεν θα υποβάλλουν αίτηση  «Βελτίωση Θέσης» θα συνεχίσουν να 
κατέχουν την υφιστάμενη θέση. 
 
2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ 
Η διαδικασία αφορά υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα 

στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά 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 και το άρθρο 35 του Ν. 4497/2017. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας της βελτίωσης θέσης η αρμόδια επιτροπή καταγράφει τους 

ενδιαφερόμενους πωλητές και διενεργεί τη διαδικασία χορήγησης θέσης, σύμφωνα με την 

διαδικασία που προηγήθηκε για τη βελτίωση θέσης. 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών βελτίωσης και χορήγησης θέσης σε κάθε λαϊκή αγορά όλοι 

οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές θα κατέχουν θέση που τους έχει χορηγηθεί με διοικητική πράξη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων-
Περιουσίας  & Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης- Αρμόδιος υπάλληλος: Ιωαννίδης Θ.  
Τηλέφωνο: 2352350117-118 
Οι αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες: 
1. Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου  
2. Στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Δίου-Ολύμπου: www.dion-olympos.gr (ανακοινώσεις) 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 
ΦΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Σωματείο Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ν. Πιερίας 
2. Σωματείο Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών Ν. Πιερίας 
3. Μέλη Πενταμελούς Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Δίου-Ολύμπου 
4. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Δίου-Ολύμπου 
5. κα Αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 


