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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του ∆ήµου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας σε 
επαγγελµατίες πωλητές (άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 4497/2017). 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α´/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Π.∆. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α´/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»  
3. Την αρίθµ. 8909/362/02-02-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 510/Β/29-02-
2012) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες >.» 
4. Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τα Α΄/ 13-11-2017) « Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, καθώς και τις 
σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 
5. Το µε αριθµ. 1396/20.12.2018  έγγραφο µας ¨Γνωστοποίηση στοιχείων παραγράφου 3 άρθρου 29 
Ν. 4497/2017» προς τον ∆ήµο Φλώρινας. 
6. Το µε αρίθµ. πρωτ. 6273/29-03-2019 έγγραφο του ∆ήµου Φλώρινας « Γνωστοποίηση στοιχείων 
άρθρου 29 Ν. 4497/2017». 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
Θέσεις για τις Λαϊκές Αγορές Φλώρινας, Μελίτης και Κ. Κλεινών, του ∆ήµου Φλώρινας της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για απόδοση σε επαγγελµατίες πωλητές που 
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για λιγότερες από 
πέντε (5) ηµέρες εβδοµαδιαίως, ως ακολούθως: 

 
Α) Λαϊκή Αγορά Φλώρινας  
Κενές θέσεις επαγγελµατιών πωλητών διατροφικών προϊόντων 
Γ18 ,Ε4 ,Ε5 
Κενές θέσεις για επαγγελµατίες πωλητές βιοµηχανικών προϊόντων 
Α28, Α40, Β8, Β11, Β14, Β15, Β16, Β17, Β22, Β28, Β30  
 
 
Β) Λαϊκή Αγορά Μελίτης  
Κενές θέσεις επαγγελµατιών πωλητών για βιοµηχανικά προϊόντα 
Α1, Α2, Α3, Α4, Α7, Α8 
 

Ταχ. ∆.νση:              ∆ιοικητήριο 
Ταχ.Κώδικας                   53100-ΦΛΩΡΙΝΑ 
Πληροφορίες               Α.Στεφανάκου -  Μ.Βιολίδου 
Τηλέφωνα:                23853 50534 
FAX: 23853 50532 
e-mail: temp@1184.syzefxis.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:  Ως Πίνακας Αποδεκτών 
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Γ) Λαϊκή Αγορά Κ. Κλεινών 
Κενές θέσεις επαγγελµατιών πωλητών για διατροφικά προϊόντα 
Α10, Α11, Α12, Α13, Α40, Α41 
Κενές θέσεις επαγγελµατιών πωλητών για βιοµηχανικά προϊόντα 
Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α26, Α27 
 
 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ  
 

Οι  επαγγελµατίες πωλητές Λαϊκών Αγορών που είναι κάτοχοι άδειας, η οποία έχει εκδοθεί 
από ∆ήµο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης 
Περιφέρειας για λιγότερες από πέντε (5) ηµέρες εβδοµαδιαίως. 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Για τη απόδοση θέσης στις παραπάνω λαϊκές αγορές, ο ενδιαφερόµενος επαγγελµατίας 
πωλητής υποβάλλει στο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας αίτηση υπό την µορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει 
τις µέρες και τις λαϊκές αγορές δραστηριοποίησης του. 

 
 Εκτός από την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει: 

- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 
- Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας του τελευταίου 

οικονοµικού έτους και 
- Φωτοαντίγραφο θεωρηµένης άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών. 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΙΒΟΛΗΣ  
 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος της παρούσης, 
στην ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού, Πτολεµαίων 1, 53100 
Φλώρινα, τηλ 2385350534, υπεύθυνοι υπάλληλοι κ. Στεφανάκου Αφροδίτη και Βιολίδου Μαργαρίτα. 
Κατατίθεται από τον ενδιαφερόµενο αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη επιστολή ή µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του 
ενδιαφεροµένου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή. 
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και 
να αναγράφονται οι Λαϊκές Αγορές τις οποίες επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος να τοποθετηθεί. 
Αντικατάσταση της αίτησης, η διόρθωση αυτής η συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 13-05-2019 µέχρι 12-06-2019 κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. 
 
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
 Μοναδικό κριτήριο για τη µοριοδότηση είναι οι ηµέρες που δεν δραστηριοποιείται ο 
υποψήφιος και αυτός λαµβάνει ένα (1) µόριο για κάθε ηµέρα µη δραστηριοποίησης του. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα µε το οικογενειακό τους εισόδηµα, 
όπως αυτό προκύπτει µε βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος. Σε 
περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας, διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµούντων. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 Επί των πινάκων µοριοδότησης και τοποθέτησης µπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύµφωνα µε 
την περ.ι, παρ.6, αρ. 28 του Ν. 4497/17, στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Φλώρινας, εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτησή τους. 
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
 Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Φλώρινας, των ∆ήµων της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και στην ιστοσελίδα www.florina.gr της Π.Ε. 
Φλώρινας, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και του ∆ήµου Φλώρινας. 

 
 

                                                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                                                                                                   ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
  
 
                                                                                                  ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 
 
ΠΙΝΑΚAΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας 
2. Γεν. ∆/νση Ανάπτυξης, ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη 
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας 
4. ∆ήµος Φλώρινας 

 
Με την παράκληση να αναρτηθούν στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των ∆ήµων 
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