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ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΒΗΩΠΗΚΖΠ
ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΙΑΪΘΩΛ ΑΓΝΟΩΛ
ΘΑΛΗΓΓΝΠ 20, 10181 ΑΘΖΛΑ

ΠΡΟ
- Όινπο ηνπο παξαγσγνύο θαη
επαγγεικαηίεο πσιεηέο ηεο ιατθήο
αγνξάο
Κακαηεξό
(Γεξνβνπλό),
εκέξα άββαην, επί ηεο νδνύ
Γνύλαξε ηεο Ε/Α
-Υπαιιήινπο πνπ εθηεινύλ ππεξεζία
ζηελ παξαπάλσ αγνξά

ΘΔΚΑ: «Ανακοίνωζη για ηην απόδοζη θέζεων ζηη λαϊκή αγοπά Θαμαηεπό
(Γεποβοςνό), ημέπα Πάββαηο, επί ηηρ οδού Γούναπη, ηηρ Ε’ Αηηικήρ»
αο ελεκεξώλνπκε όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν.4497/2017 (ΦΔΚ
171/13-11-2017), θαζνξίδνληαη ηα κόξηα θαη ε δηαδηθαζία γηα ηε βειηίσζε ζέζεσλ ζε
ζπγθεθξηκέλε ιατθή αγνξά, γηα ηνπο παξαγσγνύο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο.
Πύζηημα μοπιοδόηηζηρ για ηην απόδοζη θέζεων ζηην παπαπάνω λαϊκή αγοπά
(Ξαπάπηημα Δ) ζύμθωνα με ηο άπθπο 35
Θπιηήπιο
1.Παιαηόηεηα άδεηαο
2.Ζιηθία ηνπ δηθαηνύρνπ
3.Έιιεηςε
παξαβαηηθόηεηαο
(λ.4264/2014,
λ.4177/2013)

Απιθμόρ Κοπίων
5 μόπια αλά έηνο παιαηόηεηαο
10 μόπια γηα δηθαηνύρνπο πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηώλ
θαη γηα όζνπο είλαη άλσ ησλ 55
α. 30 μόπια, αλ ζην ηειεπηαίν έηνο δελ έρεη
δηαπηζησζεί θακία παξάβαζε
β. 0 μόπια, αλ ζην ηειεπηαίν έηνο έρεη δηαπηζησζεί κία
(1) παξάβαζε
γ. -10 μόπια γηα θάζε παξάβαζε πέξαλ ηεο κηαο πνπ
έρεη δηαπηζησζεί θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, κε αλώηαηε
κείσζε ηα 40 κόξηα

Ζ Γηεύζπλζε Λατθώλ Αγνξώλ, ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε ηεο νηθείαο
Δπηηξνπήο Λατθώλ Αγνξώλ (αξ. πξάμεο 7/1-3-2018 (Θέκα 14ν) «ρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία βειηίσζεο θαη απόδνζεο ζέζεσλ ζηηο ιατθέο αγνξέο δηθαηνδνζίαο καο,
ζύκθσλα κε ην Ν. 4497/2017», ζα πξνρσξήζεη ζηελ απόδνζε ζέζεσλ ζηε ιατθή αγνξά
Κακαηεξό (Γεξνβνπλό, εκέξα άββαην, επί ηεο νδνύ Γνύλαξε, ζηε Ε’ Αηηηθήο.
Ζ ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ αιηήζεων, οπίζηηκε ζηιρ 23 Αππιλίος
2018 και ημεπομηνία λήξηρ ζηιρ 4 Καϊος 2018.
Οη ελδηαθεξόκελνη πσιεηέο ζα θαηαζέηνπλ απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδόηεζε
επηθπξσκέλε από ηα ΚΔΠ ή ηελ αζηπλνκία:
Α) αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία
Β) θσηναληίγξαθν αδείαο
Γ) θσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο
Γ) εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
Δ) ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνπλ όηη έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο πξνο ηε
Γ/λζε Λατθώλ Αγνξώλ νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, δελ ζα γίλνληαη
δεθηέο.
Οη άδεηεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ παξαγσγώλ θαη επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ,
πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ. Οη ελδηαθεξόκελνη πσιεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο
πξνο ηε Γ/λζε Λατθώλ Αγνξώλ νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.

Ζ Γηεύζπλζε Λατθώλ Αγνξώλ είλαη ε κόλε αξκόδηα Υπεξεζία γηα ηε δηελέξγεηα
ηεο δηαδηθαζίαο βειηίσζεο – ρνξήγεζεο ζέζεσλ ζηηο ιατθέο αγνξέο δηθαηνδνζίαο ηεο.
Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ
Η. ΑΘΑΛΑΠΝΙΗΑΠ

