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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ. 6/21-7-2022 της 

συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής της περ. 
α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 

 

           

 

 

 

                                        

Αριθμός Απόφασης : 1/21-7-2022 

ΘΕΜΑ:  Επιλογή, από τους πωλητές κατά σειρά προτεραιότητας, θέσης από τον 

πίνακα ανά λαϊκή  αγορά,  και κατάρτιση πινάκων στους οποίους 

αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021. 

Στα  Ιωάννινα,  σήμερα την  21η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα  Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ»,  η Πενταμελής Επιτροπή της περ. 
α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 που συγκροτήθηκε βάσει της  υπ΄ αρ. 
πρωτ. 36672/8-4-2022 απόφασης Δημάρχου του Δήμου Ιωαννιτών,  ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Βασιλείου Βλέτσα. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα  οι παρακάτω: 
1. Βλέτσας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος  Δήμου Ιωαννιτών ως Πρόεδρος. 
2. Πήχας Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος  Δήμου Ιωαννιτών ως μέλος. 
3. Παππάς Αριστείδης, Αντιδήμαρχος  Δήμου Ιωαννιτών ως μέλος. 
4. Σιώζος Μιχαήλ, εκπρόσωπος των παραγωγών πωλητών, ως μέλος 
5. Γεωργανάκη Σεβαστή, εκπρόσωπος των επαγγελματιών πωλητών, ως 

μέλος 

Απόντες: 
1. Γεωργανάκη Σεβαστή, εκπρόσωπος των επαγγελματιών πωλητών, ως 

μέλος 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου Ιωαννιτών Γιακαμόζη Κυριακή,  για την τήρηση των πρακτικών της 
Επιτροπής.  

 Επίσης παρίσταται το σύνολο των ενδιαφερόμενων πωλητών που εγκρίθηκε η 
αίτηση τους για συμμετοχή στη διαδικασία απόδοσης θέσης, τα ονόματα των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες μοριοδότησης. 

Ύστερα από τη διαπίστωση της ύπαρξης νόμιμης απαρτίας με την παρουσία 

τεσσάρων (4) μελών του Συμβουλίου (σε σύνολο πέντε),  ο Πρόεδρος  κηρύσσοντας  
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την έναρξη της συνεδρίασης, ανέφερε ότι μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης 

είναι η επιλογή, από τους πωλητές κατά σειρά προτεραιότητας, θέσης από τον 

πίνακα ανά λαϊκή  αγορά,  και εν συνεχεία η κατάρτιση πίνακα στον οποίο θα 

αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους.  

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 64168/17-6-2022 πρόσκληση μας, καλέσαμε τους 

δραστηριοποιούμενους πωλητές των Λαϊκών Αγορών, που λειτουργούν στις 
περιοχές «Σεισμόπληκτα», «Αμπελόκηποι», «Βρυσούλα», «Πεντέλη – Δροσιά», 
«Ανατολή» και  «Καρδαμίτσια» του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίοι νομίμως και 
σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους δραστηριοποιούνται εντός των αντιστοίχων 
αναφερομένων ανωτέρω λαϊκών αγορών, 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 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017, 
προκειμένου, αν επιθυμούν, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία 
απόδοσης (αριθμημένης) θέσης στις λαϊκές αγορές που ήδη δραστηριοποιούνται. Οι 
αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής με κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
στη διαδικασία απόδοσης θέσης εντός της λαϊκής αγοράς δραστηριοποίησης του κάθε 
πωλητή, μπορούσαν να κατατεθούν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από 20 
Ιουνίου 2022 έως και 4 Ιουλίου 2022.  

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές (παραγωγοί – επαγγελματίες),  μπορούν να 
διεκδικήσουν αντίστοιχα, αναλόγως της ιδιότητας τους, μία εκ των  διατιθέμενων 
παραγωγικών ή επαγγελματικών κενών θέσεων,  όπως αυτές έχουν καθοριστεί με τις 
υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜ 1415/3-4-2015, ΕΜ 1526/10-5-2017 και ΕΜ 1527/10-5-2017 
αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, περί διακριτότητας των θέσεων μεταξύ 
παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών των λαϊκών αγορών του Δήμου Ιωαννιτών 
και αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα τοπογραφικά διαγράμματα με αριθμημένες τις 
θέσεις των πωλητών ανά λαϊκή αγορά. 

Οι κενές θέσεις προς απόδοση στους δραστηριοποιούμενους πωλητές, 
προσδιορίζονται ως εξής: 

 Στη λαϊκή αγορά Αμπελοκήπων, δυναμικότητας 68 θέσεων, διατίθενται 10 
θέσεις σε παραγωγούς και 8 σε επαγγελματίες, συνολικά 18 κενές θέσεις. 

 Στη λαϊκή αγορά Ανατολής, δυναμικότητας 46 θέσεων, διατίθενται 8 θέσεις σε 
παραγωγούς και 10 σε επαγγελματίες, συνολικά 18 κενές θέσεις. 

 Στη λαϊκή αγορά Βρυσούλας, δυναμικότητας 43 θέσεων, διατίθενται 30 θέσεις 
σε παραγωγούς και 9 σε επαγγελματίες, συνολικά 39 κενές θέσεις. 

 Στη λαϊκή αγορά Πεντέλης - Δροσιάς, δυναμικότητας 60 θέσεων, διατίθενται 
24 θέσεις σε παραγωγούς και 9 σε επαγγελματίες, συνολικά 33 κενές θέσεις. 

 Στη λαϊκή αγορά Σεισμοπλήκτων, δυναμικότητας 80 θέσεων, διατίθενται 20 
θέσεις σε παραγωγούς και 16 σε επαγγελματίες, συνολικά 36 κενές θέσεις. 

Στο Δήμο μας, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ανά λαϊκή αγορά οι παρακάτω 
αιτήσεις : 

 22 αιτήσεις για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Αμπελοκήπων»  

 12 αιτήσεις για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Ανατολής»  

 Καμία αίτηση για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Βρυσούλας» 

 1 αίτηση για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Καρδαμιτσίων» 
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 4 αιτήσεις για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Πεντέλης – Δροσιάς» 

  20 αιτήσεις για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Σεισμοπλήκτων»  
 
Σε προηγούμενη συνεδρίαση μας, τη 18η-7-2022 αξιολογήσαμε τις 

κατατεθείσες αιτήσεις με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.  
Απορρίφθηκαν: 

 4 αιτήσεις για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Αμπελοκήπων»  

 3 αιτήσεις για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Ανατολής» 

 1 αίτηση για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Καρδαμιτσίων» 

 2 αιτήσεις για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Πεντέλης – Δροσιάς» 

 5 αιτήσεις για τη λαϊκή αγορά περιοχής «Σεισμοπλήκτων» 
Όλοι οι συμμετέχοντες των οποίων τα αιτήματα απορρίφθηκαν από την 

επιτροπή ενημερώθηκαν ήδη από την υπηρεσία εγγράφως για τους λόγους 
απόρριψης των αιτημάτων τους. 

Οι λοιπές αιτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του 
Ν.4849/2021 και συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες μοριοδότησης.  

Επαναλαμβάνω ότι η αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή έγινε βάσει 
των κριτήριων που τίθενται από το νόμο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και είναι τα 
εξής: 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. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το 
νόμο, οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι μέχρι 
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Που σημαίνει ότι η 
ασφαλιστική ενημερότητα, αν και δεν μοριοδοτείται, αποτελεί προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή στη διαδικασία απόδοσης θέσης.  

Αφού λοιπόν καταρτίσαμε τους πίνακες μοριοδότησης ανά λαϊκή αγορά, 
στους οποίους καταγράφονται οι πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας καθώς 
και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει πωλητής), καλέσαμε τους πωλητές, που 
συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες να προσέλθουν σήμερα στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να επιλέξουν κατά σειρά προτεραιότητας από τον 
πίνακα τη θέση δραστηριοποίησής τους. Επισημαίνω ότι στις περιπτώσεις ισοβαθμίας 
θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση. 

Πριν προχωρήσουμε στη διαδικασία της επιλογής θέσεων, επειδή στη Λαϊκή 
Αγορά Αμπελοκήπων τις 10 θέσεις που διατίθενται σε παραγωγούς τις διεκδικούν 18 
υποψήφιοι, 6 εκ των οποίων, σύμφωνα με τους πίνακες μοριοδότησης, ισοβαθμούν 
στη δέκατη θέση, θα πρέπει να γίνει κλήρωση μεταξύ αυτών. 

(……..διενέργειας δημόσιας κλήρωσης …….) 
Από την κλήρωση που διεξήχθη μεταξύ των παραγωγών πωλητών (Εξάρχου 
Γεωργία, Θεοχάρης Παντελής, Κολακές Θωμάς, Μετάι Λόρεντς, Πρίσκας Νικόλαος 
και Τάτση Γιαννούλα) κληρώθηκε ο Μετάι Λόρεντς, ο οποίος κατατάσσεται στη 
δέκατη θέση στη σειρά προτεραιότητας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να προχωρήσουμε άμεσα στη διαδικασία 
της επιλογής θέσεων. 

(…………Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής θέσεων και διενέργειας δημόσιας 
κλήρωσης …….) 

Μετά την επιλογή των θέσεων από τους πωλητές και την διενέργεια δημόσιας 
κλήρωσης στις περιπτώσεις που είχαμε ισοβαθμία, ο Πρόεδρος, απευθυνόμενος στα 
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μέλη της Επιτροπής πρότεινε το σώμα να προχωρήσει στην κατάρτιση πινάκων ανά 
λαϊκή αγορά, στους οποίους θα αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους 
και εν συνεχεία να καθορισθεί προθεσμία υποβολής ενστάσεων. 

Η Επιτροπή,  αφού άκουσε τον Πρόεδρο,  μετά  από  διαλογική συζήτηση   και  
αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021(ΦΕΚ 
207/Α/5-11-2021) 

2. Την με αρ. πρωτ. 36672/8-4-2022 απόφαση Δημάρχου, με την οποία  
συγκροτήθηκε η πενταμελής επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 66 του 
Ν.4849/2021 για τη  διενέργεια της διαδικασίας αρχικά της «βελτίωσης θέσης» 
και στη συνέχεια της «χορήγησης θέσης» στους υφιστάμενους αδειούχους που 
δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ιωαννιτών. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1/αρ. πρακτ.4/16-6-2022 απόφαση της Πενταμελούς 
Επιτροπής της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 του Δήμου 
Ιωαννιτών, με την οποία α) καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες, στους 
οποίους καταγράφονται ανά λαϊκή αγορά οι πωλητές που 
δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους στη 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 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017, οι 
οποίοι και αναρτήθηκαν αυθημερόν, β)  Δόθηκε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των ως άνω καταρτισθέντων 
πινάκων καταγραφής των δραστηριοποιούμενων πωλητών χωρίς διοικητική 
πράξη απόδοσης θέσης, οι οποίες θα εξεταστούν από την επιτροπή και σε 
περίπτωση μη κατάθεσης ενστάσεων οι ανωτέρω πίνακες καθίστανται 
οριστικοί, και το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων εξουσιοδοτείται να τους αναρτήσει στους χώρους των 
λαϊκών αγορών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών. 

4. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά των καταρτισθέντων 
πινάκων καταγραφής των δραστηριοποιούμενων πωλητών χωρίς διοικητική 
πράξη, εντός της ταχθείσας από την Επιτροπή προθεσμίας των δεκαπέντε (15) 
ημερών (αρχομένης από την 16-6-2022 – ημερομηνίας ανάρτησης στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και στους χώρους των λαϊκών αγορών μέχρι και την 1η 
Ιουλίου) οπότε και οι πίνακες κατέστησαν οριστικοί και αναρτήθηκαν. 

5. Την με αρ. πρωτ. 64168/17-6-2022 πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία 
απόδοσης θέσης για τους δραστηριοποιούμενους πωλητές των Λαϊκών 
Αγορών, που λειτουργούν στις περιοχές «Σεισμόπληκτα», «Αμπελόκηποι», 
«Βρυσούλα», «Πεντέλη – Δροσιά», «Ανατολή» και  «Καρδαμίτσια» του Δήμου 
Ιωαννιτών, που κατέχουν θέση χωρίς να τους έχει αποδοθεί με διοικητική 
πράξη. 

6. Τις αιτήσεις συμμετοχής  στη διαδικασία απόδοσης θέσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021. 

7. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους αιτούντες απόδοση θέσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021. 

8. Τις υπ’ αρ. 261/2012 (ΑΔΑ: Β49ΘΩΕΩ-ΦΧΙ), 750/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΕΩ-
ΗΨΠ), 686/2016 (ΑΔΑ: 6ΣΠ8ΩΕΩ-ΚΑΕ) και 687/2016 (ΑΔΑ: 616ΧΩΕΩ-ΙΞ8)  
πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, με τις οποίες 
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αποφασίστηκε η ίδρυση και λειτουργία των λαϊκών αγορών στις περιοχές 
«Σεισμόπληκτα», «Αμπελόκηποι», «Βρυσούλα», «Πεντέλη – Δροσιά», 
«Ανατολή» και  «Καρδαμίτσια» του Δήμου Ιωαννιτών. 

9. Την υπ’ αρ. 717/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Ιωαννιτών. 

10. Τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜ 1415/3-4-2015, ΕΜ 1526/10-5-2017 και ΕΜ 1527/10-5-
2017 αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, περί διακριτότητας των θέσεων 
μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών των λαϊκών αγορών του 
Δήμου Ιωαννιτών. 

11. Τα τοπογραφικά διαγράμματα με αριθμημένες τις θέσεις των πωλητών ανά 
λαϊκή αγορά. 

12. Τις προγενέστερες του Ν. 4497/2017 αποφάσεις τοποθέτησης πωλητών στις 
λαϊκές αγορές του δήμου Ιωαννιτών.  

13. Τα παρουσιολόγια που συντάσσονται από τον επόπτη των Λαϊκών Αγορών του 
Δήμου μας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021, οι 
πίνακες στους οποίους αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους ανά 
λαϊκή αγορά καταρτίζονται, ως εξής: 

1 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 48/90 190 53

2 ΤΖΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 9/2004 120 27

3 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 9/2012 80 13

4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2015 65 57 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

5 ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 262/2015 65 35 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

6 ΣΙΩΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 1/2016 60 8 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

7 ΝΟΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 1996/2016 60 60 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

8 ΚΑΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2017 55 39 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 4/2017 55 58 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

10 ΜΕΤΑΪ ΛΟΡΕΝΤΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 23699/2018 50 32

Ο Πρόεδρος

Αντιδήμαρχος

Ιωάννινα, 21-7-2022

Για την Επιτροπή της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ"

Προσωρινός Πίνακας παραγωγών πωλητών της περ. ii  με καταγραφή της επιλεχθείσας θέσης, σύμφωνα με 

την περίπτ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑΣ 

ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ
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1 ΚΙΤΣΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 4/2015 65 14

2 ΑΥΔΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 19604/2016 60 20

3 ΚΑΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2017 55 45

4 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2018 50 6 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

5 ΜΕΤΑΪ ΛΟΡΕΝΤΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 23699/2018 50 34 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

6 ΤΑΤΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 4/2018 50 33 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

7 ΣΚΟΥΤΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2019 45 5

8 ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2020 40 19

1 ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 42 70 27

Ο Πρόεδρος

Αντιδήμαρχος

Ιωάννινα, 21-7-2022

Για την Επιτροπή της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΑΝΑΤΟΛΗΣ"

Προσωρινός Πίνακας παραγωγών πωλητών της περ. ii  με καταγραφή της επιλεχθείσας θέσης, σύμφωνα με 

την περίπτ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑΣ 

ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ

Προσωρινός Πίνακας επαγγελματιών πωλητών της περ. ii  με καταγραφή της επιλεχθείσας θέσης, σύμφωνα με 

την περίπτ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑΣ 

ΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 
 

 

1 ΚΑΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2017 55 20

2 ΜΕΤΑΪ ΛΟΡΕΝΤΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 23699/2018 50 3

Ο Πρόεδρος

Αντιδήμαρχος

Ιωάννινα, 21-7-2022

Για την Επιτροπή της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΔΡΟΣΙΑΣ"

Προσωρινός Πίνακας παραγωγών πωλητών της περ. ii  με καταγραφή της επιλεχθείσας θέσης, σύμφωνα με 

την περίπτ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑΣ 

ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ
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1 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 48/90 190 53

2 ΑΥΔΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 19604/2016 60 8 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

3 ΣΙΩΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 1/2016 60 13 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

4 ΚΑΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2017 55 55

5 ΕΞΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 2/2018 50 60 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

6 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2018 50 69 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

7 ΚΟΛΑΚΕΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 9/2018 50 57 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

8 ΜΕΤΑΪ ΛΟΡΕΝΤΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 23699/2018 50 56 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

9 ΠΡΙΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 1/2018 50 59 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

10 ΤΑΤΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 4/2018 50 70 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

11 ΠΑΠΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 1/2019 45 61 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

12 ΣΚΟΥΤΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2019 45 64 κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

13 ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3/2020 40 63

14 ΜΕΤΑΪ ΛΕΟΝΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 16451/2021 35 66

15 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 1/2022 30 76

Ο Πρόεδρος

Αντιδήμαρχος

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ"

Προσωρινός Πίνακας παραγωγών πωλητών της περ. ii  με καταγραφή της επιλεχθείσας θέσης, σύμφωνα με 

την περίπτ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑΣ 

ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΩΝ

Ιωάννινα, 21-7-2022

Για την Επιτροπή της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 
 

Β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
την αυθημερόν ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιωαννιτών. 

Γ. Δίνουμε προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουλίου για την υποβολή τυχόν 
ενστάσεων κατά των ως άνω καταρτισθέντων πινάκων στους οποίους 
αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους. 

     Μετά την παρέλευση της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, και την εξέταση τυχόν 
ενστάσεων, η επιτροπή θα προβεί στην κατάρτιση των οριστικών  πινάκων, 
σύμφωνα με τους οποίους ο φορέας λειτουργίας θα χορηγήσει με απόφασή του 
θέση στους πωλητές.  

     Επισημαίνεται ότι  σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 66 του 
Ν.4849/20 «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βελτίωσης και της 
χορήγησης θέσης σε κάθε λαϊκή αγορά όλοι οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές 
κατέχουν θέση που τους έχει χορηγηθεί με διοικητική πράξη. Οι θέσεις αυτές είναι 
αριθμημένες από τον φορέα λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζει το τοπογραφικό 
διάγραμμα της αγοράς.» 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   1/21-7-2022 

Κατόπιν τούτων, εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το 
Συμβούλιο αφού επικύρωσε το παρόν πρακτικό, έληξε τη συνεδρίαση  του.  

Το  πρακτικό  υπογράφεται ως ακολούθως: 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Βασίλειος Βλέτσας 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ευάγγελος Πήχας 

2. Αριστείδης Παππάς 

3. Σιώζος Μιχαήλ 

 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

Γιακαμόζη Κυριακή 

Ακριβές  Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
Της Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ 


