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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καθορισμού προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσης στην Β΄ ενότητα 

πωλητών της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου του Δήμου Λαμιέων. 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 59 παρ.20 του Ν.4497/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το αρίθμ. 46376/11-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & Τοπ. 

Ανάπτυξης του Δήμου μας «Ανάρτηση οριστικού πίνακα καταγραφής πωλητών της 
λαϊκής αγοράς του Σαββάτου του Δήμου Λαμιέων». 

3. Την ολοκλήρωση της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων της Α΄ ενότητας πωλητών 
της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου του Δήμου μας. 

4. Το αριθμ. 54539/30-12-2021έγγραφο της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & Τοπ. 
Ανάπτυξης του Δήμου μας «Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης αιτήσεων και 
πινάκων μοριοδότησης της Α’ ενότητας πωλητών της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου 
του Δήμου Λαμιέων».    

Ανακοινώνουμε 

Καθορίζουμε ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσης στην Β΄ ενότητα 
πωλητών της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου (κατωτέρω πίνακας), το διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την ανάρτησή της παρούσας, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 27 
Ιανουαρίου 2022. 

Πωλητές ενότητας Β΄ 
(παράρτημα 1 του 46376/11-11-2021 εγγράφου της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & 

Τοπ. Ανάπτυξης) 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Είδος άδειας 

1 Αγγελάκης Ιωάννης Παραγωγός 

2 Αγραφιώτης Βασίλειος Παραγωγός 

3 Θυμιοπούλου Παναγιώτα Παραγωγός 

4 Ιμπριξής Νικόλαος Παραγωγός 
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5 Ιωαννίδης Στυλιανός Παραγωγός 

6 Καίσσαρης Γεώργιος Επ/τίας λοιπών ειδών 

7 Καίσσαρης Γρηγόριος Επ/τίας λοιπών ειδών 

8 Κουλουκτσής Βάιος Παραγωγός 

9 Λιάκος Νικόλαος Παραγωγός 

10 Λιάπη Ευγενία Παραγωγός 

11 Λιάσκος Γεώργιος Παραγωγός 

12 Λιάσκος Θωμάς Παραγωγός 

13 Μανίκας Βασίλειος Παραγωγός 

14 Μαυροζούμης Ιωάννης Παραγωγός 

15 Μούντζια Ελένη Παραγωγός 

16 Ντάλλα -Φλόκα Ελένη Επ/τίας λοιπών ειδών 

17 Παναγιωτοπούλου Φωτεινή Παραγωγός 

18 Παπαδογιάννη Δήμητρα Παραγωγός 

19 Παπαστέφανος Ανάργυρος Παραγωγός 

20 Παφίλης Δημήτριος Επ/τίας λοιπών ειδών 

21 Παφίλης Κων/νος Επ/τίας λοιπών ειδών 

22 Ραδαίος Δημήτριος Επ/τίας ειδών διατροφής 

23 Ρέππας Παναγιώτης Παραγωγός 

24 Ρούπα Βαρβάρα Επ/τίας ειδών διατροφής 

25 Ρούπας Γεώργιος Επ/τίας ειδών διατροφής 

26 Ρούπας Πέτρος Επ/τίας ειδών διατροφής 

27 Χαλάτσης Γεώργιος Παραγωγός 

 

Οι πωλητές της ενότητας Β΄ θα πρέπει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να υποβάλλουν 
αίτηση προς την πενταμελή Επιτροπή για την απόδοση θέσης στην λαϊκή αγορά από τις 
εναπομείνασες κενές θέσεις σε αυτή. 

Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία (1) θέση. 

Η αίτηση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαμιέων 
[www.lamia.gr  – επιλογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-dimos) – Αίτηση απόδοσης θέσης σε 
λαϊκή] και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία υποβάλλονται 
επίσης ηλεκτρονικά): 

 Φωτοαντίγραφο της άδειας σε ισχύ, με την τελευταία θεώρησή της (υποχρεωτικό 
δικαιολογητικό) 

 Φορολογική ενημερότητα (λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περιπτώσεις μοριοδότησης) 

 Ασφαλιστική ενημερότητα (λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περιπτώσεις μοριοδότησης) 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και χωρίς επισύναψη φορολογικής ή/και ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

 

http://www.lamia.gr/
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Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν από την Επιτροπή. 

Πωλητές που δεν περιλαμβάνονται στην ενότητα Β, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 
αίτησης. 

Θέση για την οποία υποβλήθηκε μία μόνο αίτηση, αποδίδεται στον πωλητή που υπέβαλλε 

την αντίστοιχη αίτηση. 

Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για μία θέση, αυτή αποδίδεται στον πωλητή, ο 
οποίος συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος 
Ε΄ του ν. 4497/2017, τα οποία είναι: 

Κριτήριο Αριθμός μορίων 

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 

Παλαιότητα άδειας 5 μόρια ανά έτος παλαιότητας 

Ασφαλιστική 
ενημερότητα 

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

Φορολογική 
ενημερότητα 

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

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την μοριοδότηση, η Επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ 

των ισοβαθμούντων, για την απόδοση της θέσης. 

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και την τυχόν μοριοδότηση/κλήρωση (όπου αυτή 

απαιτηθεί) των πωλητών  της ενότητας Β΄, θα ανακοινωθούν: 

 Πίνακας απόδοσης θέσεων για τις οποίες έγινε μόνο μία αίτηση (καθεμία αποδίδεται 

στον αιτούντα πωλητή) 

 Πίνακας θέσεων για τις οποίες έγιναν περισσότερες από μία αιτήσεις και οι οποίες 

μετά από την μοριοδότηση/κλήρωση, αποδίδεται καθεμία στον πωλητή που 

συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια. 

 Πίνακας με τα ονόματα των πωλητών και τον αριθμό μορίων του καθενός κατά 

φθίνουσα σειρά, στους οποίους μετά την μοριοδότηση δεν έχει αποδοθεί θέση 

(πνακας επιλαχόντων πωλητών μετά από μοριοδότηση). 

  Ο πίνακας των κενών θέσεων που απομένουν 

Οι επιλαχόντες από την μοριοδότηση πωλητές μπορούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την ανάρτησή του πίνακα επιλαχόντων να υποβάλλουν, με βάση τη σειρά 
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κατάταξής τους, νέα αίτηση στην πενταμελή επιτροπή για την τοποθέτησή τους σε μία 

από τις κενές θέσεις που έχουν απομείνει στην λαϊκή αγορά. 

 

Οι κενές θέσεις που έχουν απομείνει στην λαϊκή αγορά είναι οι εξής: 

Θέσεις πώλησης διατροφικών προϊόντων μήκους πέντε (5) μέτρων: 

Οδός Αγ. Νικολάου: 1, 7, 13, 17, 19 και 2, 4, 14, 20. 

Οδός Λεωσθένους Δεδούση: 61, 81, 87, 91, 105, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 

151, 153, 155, 157, 159 και 78, 94, 114, 152, 162, 164, 168, 174, 176, 178, 180, 182, 

184, 186, 188, 190. 

Οδός Φειδίου:130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148. 

Θέσεις πώλησης διατροφικών προϊόντων μήκους δυόμιση έως τριών (2,5 - 3)  μέτρων: 

Οδός Αγ. Νικολάου: 27. 

Θέσεις πώλησης λοιπών (βιομηχανικών) ειδών μήκους έξι (6) μέτρων: 

Οδός Λεωσθένους Δεδούση: 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 181, 183, και 194, 

196, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα, θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (www.lamia.gr – επιλογή «τα νέα μας»).  

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου στο 
τηλέφωνο: 22313 51088. 

Οι σύλλογοι πωλητών στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την 
άμεση ενημέρωση των μελών τους. 

 
 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
 
 

Ηλίας Κυροδήμος 
Γεωπόνος MSc-ΠΕ/Α΄ 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Κο Δήμαρχο 
2. Αντιδήμαρχο κο Ρίζο Δημήτριο 
3. Σύλλογο παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Φθιώτιδας 
4. Σύλλογο επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Φθιώτιδας 
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