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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Στην ανακοίνωση ανάρτησης οριστικού πίνακα πωλητών 

της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου του Δήμου Λαμιέων 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
Η διαδικασία απόδοσης θέσεων στους πωλητές της λαικής αγοράς του Σαββάτου θα 
διαξαχθεί ως εξής: 
Α. Πρώτα θα  υποβάλλουν αίτηση προς την πενταμελή Επιτροπή για την απόδοση θέσης 
στην λαϊκή αγορά, οι πωλητές της ενότητας Α του οριστικού πίνακα καταγραφής 
συμμετεχόντων πωλητών (ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1). 
Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία (1) θέση. 
Οι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) διατροφικών προϊόντων μπορούν να ζητήσουν 
μία από τις ακόλουθες θέσεις (σύμφωνα με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα – αρχή 
λαϊκής αγοράς από οδό Όθωνος): 
Θέσεις με μονή αρίθμηση: από 1 έως και 159 (εξαιρούνται οι θέσεις 28 και 53, οι οποίες δεν 
χορηγούνται, λόγω ύπαρξης ράμπας για εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.). 

Θέσεις με ζυγή αρίθμηση: από 2 έως και 190 (εξαιρείται η θέση 160, η οποία δεν χορηγείται, 
λόγω ύπαρξης ράμπας για εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.). 
Προσοχή!!. Οι θέσεις με μήκος δυόμιση έως τρίαμιση (2,5 – 3,5) μέτρα διατίθενται μόνο σε 
πωλητές που συμμετέχουν με μικρό αριθμό πωλούμενων ειδών (π.χ μελισσοκομικά 
προϊόντα, αυγά, ελιές κ.λ.π.). 
Οι πωλητές λοιπών (βιομηχανικών) ειδών μπορούν να ζητήσουν μία από τις ακόλουθες 
θέσεις (σύμφωνα με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα): 
Θέσεις με μονή αρίθμηση: από 161 έως και 185 
Θέσεις με ζυγή αρίθμηση: από 192 έως και 216  
 
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. 
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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 Α, 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 (Πίνακας 
επιλαχόντων πωλητών μετά από μοριοδότηση). 

  Ο πίνακας των κενών θέσεων που απομένουν 

Οι επιλαχόντες πωλητές μπορούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή του 
πίνακα επιλαχόντων να υποβάλλουν, με βάση τη σειρά κατάταξής τους, νέα αίτηση στην 
πενταμελή επιτροπή για την τοποθέτησή τους σε μία από τις κενές θέσεις που έχουν 
απομείνει στην λαϊκή αγορά.      

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τους πωλητές της ενότητας Α, η πενταμελής 
επιτροπή συντάσσει Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων στους πωλητές αυτούς, τον οποίο 
διαβιβάζει στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και αναρτά στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων. 

Επί του Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις στην 
Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή 
του. 

Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας, αφού εξετάσει τυχόν ενστάσεις, εγκρίνει τον 
οριστικό Πίνακα, με βάση τον οποίο εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις απόδοσης θέσεων σε 
όσους πωλητές συμμετείχαν στη διαδικασία. 

Β. Μετά την οριστική απόδοση θέσεων στους πωλητές της ενότητας Α, όλη η διαδικασία 
όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω θα επαναληφθεί για τους πωλητές της ενότητας 
Β του πίνακα, οι οποίοι θα καταλάβουν κενές θέσεις από τις εναπομείνασες στην λαϊκή 
αγορά. 

Οι εναπομείνασες κενές θέσεις της λαικής αγοράς καθώς και η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων για αυτές από τους πωλητές της ενότητας Β του Παραρτήματος 1, θα 
ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση. 
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