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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων καταγραφής πωλητών 

 λαϊκών αγορών του Δήμου Λαμιέων. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. ΙΙ περ.19 και 32 του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114Α’/08.06.2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας", όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

2. Το άρθρο 2 παρ.17 του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 171) 

3. Το άρθρο 59 παρ.20 του Ν.4497/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

4. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Την αρίθμ. 50511/3-12-2019 Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα «Συγκρότηση 
πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 59 παρ.20 του Ν.4497/2017» (ΑΔΑ: 
9Κ2ΑΩΛΚ-2ΕΛ)  

 

Ανακοινώνουμε 

την «Ανάρτηση προσωρινών πινάκων καταγραφής πωλητών λαϊκών αγορών του 
Δήμου Λαμιέων» που αφορούν στην αρχική καταγραφή πωλητών που ήδη συμμετέχουν 
στις λαϊκές αγορές του Δήμου μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας οριστικής απόδοσης 
θέσεων σε αυτούς. 

Ειδικότερα, η ανάρτηση περιλαμβάνει ονομαστικούς πίνακες καταγραφής πωλητών στις  
λαϊκές αγορές της Δευτέρας (Παγκράτι), Τρίτης (οδός Σμύρνης) Τετάρτης (στάση 
«Μποβιάτσου» και Καλύβια), Πέμπτης (οδός Αγ. Βαρβάρας), Παρασκευής (Γαλανέικα) και 
Σαββάτου (κεντρική). 
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Όσοι πωλητές λαϊκών αγορών συμμετέχουν ήδη σε λαϊκές αγορές του Δήμου Λαμιέων 
αλλά δεν έχουν καταγραφεί και δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω καταστάσεις, έχουν 
δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι και την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020. 

Η ένσταση θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλου του Δήμου Λαμιέων (ισόγειο 
Δημαρχείου, οδός Φλέμινγκ & ερ. Σταυρού).  

Η ένσταση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον πωλητή ή από εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του. 

Για την υποβολή της ένστασης θα χρησιμοποιηθεί το σχετικό έντυπο, συνοδευόμενο από 
τα αναφερόμενα σε αυτό δικαιολογητικά. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση και τα συνημμένα σε αυτή, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Δήμου (lamia.gr).  

Οι πίνακες και το έντυπο ένστασης υπάρχουν επίσης διαθέσιμα στο Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Δήμου (Δημαρχείο – 2ος όροφος, τηλέφωνο 22313 51088). 

Οι σύλλογοι πωλητών στους οποίους κονιοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την 

άμεση ενημέρωση των μελών τους. 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Κο Δήμαρχο 
2. Εντ/νο Δημ. Σύμβουλο κο Μπεσλεμέ Δημήτριο 
3. Σύλλογο παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Φθιώτιδας 
4. Σύλλογο επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Φθιώτιδας 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 Έξι (6) ονομαστικοί προσωρινοί πίνακες  
καταγραφής πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Λαμιέων 

 Υπόδειγμα αίτησης - ένστασης 
 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
 
 

Ηλίας Κυροδήμος 

Γεωπόνος MSc-ΠΕ/Α΄ 
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