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                                                       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αθήνα  

 ΠΡΟΣ
-Όλους τους επαγγελματίες και παραγωγούς πωλητές 
που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά Σαλαμίνα , 
ημέρα Πέμπτη. 

Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας    : 101 81 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103824972
E-mail                 : ebokola@patt.gov.gr

- ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ
-ΠΟΣΠΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας για προσωρινή τοποθέτηση πωλητών στην λαϊκή αγορά 
Σαλαμίνα ημέρα Πέμπτη» 

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθ. 427580/28-5-2021 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας σας γνωρίζουμε 

ότι με την 19/17-6-2021 Θέμα 6ο πράξη της , η Επιτροπή λαϊκών αγορών αποφάσισε την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προσωρινή τοποθέτηση των 

πωλητών στην λαϊκή αγορά Σαλαμίνα , ημέρα Πέμπτη  έως τις 30-6-2021.

Προκειμένου να γίνει προσωρινή τοποθέτηση σε θέσεις των πωλητών, στο νέο χώρο 
λειτουργίας, με την αρ. 15/13-5-2021 θ.2 πράξη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών αποφασίστηκε η 
χρήση του συστήματος  μοριοδότησης του παραρτήματος Ε' του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 1717/13-11-
2017),

Κριτήριο Αριθμός μορίων
Παλαιότητα άδειας 5 μόρια ανά έτος παλαιότητας

Έλλειψη παραβατικότητας

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
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Ασφαλιστική ενημερότητα

 

30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι 
ασφαλιστικά ενήμερος μέχρι και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.

Ενημερότητα άρθρου 12 του ν. 4174/2013

 

30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι 
φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής στη διαδικασία.

Μετά τα παραπάνω οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στη 

παραπάνω αγορά θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με τα 

επισυναπτόμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από 28-5-2021 έως 30-6-2021. 

υπόδειγμα της αίτησης που πρέπει να υποβληθεί επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση

Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Κάνιγγος 20 Αθήνα), 

αποκλειστικά από τους εκπροσώπους των Σωματείων των πωλητών. Εναλλακτικά προτείνεται η 

αποστολή ανάλογου ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση laikesagores@patt.gov.gr .

  

    Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

Χ. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ
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