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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θέμα: «Μοριοδότηση των υφιστάμενων επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών που 

δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Καστοριάς» 

 

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δ. Καστοριάς, βάσει 

της Απόφασης Δημάρχου 136/10781/21-03-2022 περί Συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής 

καταγραφής πωλητών, θέσεων και Βελτίωσης-απόδοσης θέσεων λαϊκών αγορών, και μετά 

την διαδικασία καταγραφής των  πωλητών που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές αγορές του 

Δήμου Καστοριάς και την οριστικοποίηση του σχετικού πίνακα, προχωρά στη διαδικασία 

αξιολόγησης και μοριοδότησης από την επιτροπή για τους  πωλητές  που έχουν 

τοποθετηθεί χωρίς Διοικητική Πράξη στις Λαϊκές  Αγορές του Δήμου Καστοριάς, 

(Κ.Μεσοποταμίας ημέρας Δευτέρας, Κ.Μανιάκων ημέρας Παρασκευής, Κ.Καστοριάς 

ημέρας Τετάρτης και Κ.Καστοριάς ημέρας Σαββάτου), σύμφωνα με την παρ.4  του 

άρθρου 66 του Ν.4849/2021, με κριτήρια ως εξής:  

1. παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά 

έτος παλαιότητας,  

2. ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική 

ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια. 

 Για την απόδειξη των ανωτέρω ο πωλητής υποβάλλει στο Δήμο Καστοριάς με την αίτησή 

του αντίγραφο της άδειάς του (για όσους υπάρχει εκκρεμότητα), καθώς και τις 

προβλεπόμενες ενημερότητες (φορολογική, ασφαλιστική, δημοτική ενημερότητα) εντός 

προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, 

δηλαδή από τις 16-06-2022 έως και τις 30-06-2022. 

Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα 

σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. Οι πωλητές 

του πίνακα, κατά σειρά προτεραιότητας, επιλέγουν θέση στην αγορά. Η Επιτροπή καταρτίζει 

πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους. Μετά και την 
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εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο ο 

φορέας λειτουργίας χορηγεί με απόφασή του θέση στους πωλητές. 

Οι  πωλητές των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Καστοριάς κατά τα παραπάνω, που κατέχουν 

θέση σε αυτές χωρίς Διοικητική Πράξη υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία 

χορήγησης θέσης με μοριοδότηση, προκειμένου να καταλάβουν στη συνέχεια κενές θέσεις 

των Λαϊκών Αγορών Καστοριάς με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, σε αντίθεση με 

τους πωλητές που κατέχουν θέση με Διοικητική Πράξη ήδη και διατηρούν τις θέσεις στις 

οποίες είναι τοποθετημένοι. 

Η αίτηση χορηγείται είτε από τα γραφεία του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο), είτε αναζητείται από την 

ιστοσελίδα του Δήμου: kastoria.gov.gr, και θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία, είτε μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στην υπηρεσία πρωτοκόλλου (vasiliou@kastoria.gov.gr τηλέφωνο 24673-

51187/51119) υπογεγραμμένη, και θα συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες ενημερότητες. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ 

2. Η διαδικασία χορήγησης θέσης είναι υποχρεωτική για να διασφαλιστεί θέση στις 

παραπάνω Λαϊκές αγορές με έκδοση Διοικητικής Πράξης τοποθέτησης του Φορέα 

Λειτουργίας. 

3. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση Δημοτικής, 

Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.  

4. Ως κενές θέσεις, θεωρούνται όλες οι διατιθέμενες θέσεις των Λαϊκών Αγορών Καστοριάς 

όπως αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα αυτών πλην των θέσεων που έχουν 

αποδοθεί σε πωλητές με παλαιότερες του ισχύοντος νόμου Διοικητικές Πράξεις 

5. Μετά τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων αξιολογούμενων πωλητών μέσω 

μοριοδότησης, προβλέπεται προθεσμία για υποβολή ενστάσεων για οριστικοποίηση 

αυτών. 

6. Ενημερώνουμε ότι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία  εντός έξι (6) 

μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4849/2021 (μέχρι δηλαδή και 31-07-2022), όλες οι 

θέσεις της λαϊκής αγοράς θα προκηρυχθούν σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 16 αυτού από 

την οικεία Περιφέρεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα 

Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Καστοριάς στο 

Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο (Ισόγειο), στα τηλέφωνα 24673-51147-51149. 
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                                                                           Ο Αντιδήμαρχος 

                                                                       Ανάπτυξης, Εμπορίου,  

                                                             Ενέργειας και Επιχειρηματικότητας  

 

                                                                           Πέλκας Σωκράτης 

Κοιν.:                                                                       

1. Μέλη Πενταμελούς Επιτροπής 

  2. Σωματείο πωλητών Λαϊκών 

      Αγορών Ν.Καστοριάς 

  3. Πωλητές Λαϊκών Αγορών Καστοριάς       
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