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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  

ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
 

 

       Γνωστοποιούµε προς κάθε ενδιαφερόµενο ότι η λαϊκή αγορά της Τ.Κ. Άµφισσας θα 
µετακινηθεί και θα λειτουργεί στην οδό Ανδρούτσου και συµπληρωµατικά στην οδό 
Παπαχρήστου, σύµφωνα µε την αριθµ. 48/12-06-2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του ∆. ∆ελφών τα εξής: 
1) Η λειτουργία της νέας λαϊκής αγοράς θα αρχίσει µετά την τοποθέτηση των πωλητών στις νέες  
      τους θέσεις. 
2) Με την αριθµ. 24/09-12-2013 Απόφαση του  ∆.Σ. του ∆. ∆ελφών καθορίστηκε ο Κανονισµός 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών  του ∆. ∆ελφών. 
3) Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και σε εφαρµογή του άρθρου 11 του Π.∆. 51/2006 όπως ισχύει 

σήµερα, για την κάλυψη των νέων θέσεων πρέπει οι ενδιαφερόµενοι πωλητές (επαγγελµατίες 
και παραγωγοί) να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία µας  (Γιδογιάννου 31 – Άµφισσα, 2ος 
όροφος), από την ∆ευτέρα 13-01-2014 µέχρι και την Παρασκευή 24-01-2014, µε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
β )Φωτοαντίγραφο άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.     
γ) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας. 
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας του αδειούχου, ή 
προστατευόµενου µέλους.       

4) Ο αριθµός των θέσεων που προκηρύσσονται θα είναι οι αντίστοιχες θέσεις του εγκεκριµένου 
από το ∆. ∆ελφών  διαγράµµατος. 

5) Η τοποθέτηση στις νέες θέσεις θα εγκριθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας, 
µετά από εισήγηση της Επιτροπής της §2 του άρθρου 11 του Π.∆. 51/2006, η οποία θα λάβει 
υπόψη της και τα διαγράµµατα και τον Κανονισµό της λαϊκής αγοράς, όπως έχει εγκριθεί από 
το ∆. ∆ελφών.  

6) Οι εποχικοί πωλητές δεν θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στην Υπηρεσία µας, αλλά θα 
απευθύνονται στο Τµήµα Εµπορίου του ∆. ∆ελφών. 

            Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας µας:           
            22653 50 610-615-616. 

  Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο κεντρικό κατάστηµα της Π.Ε. Φωκίδας και θ’ αναρτηθεί στο  
 διαδίκτυο.                                 
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