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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 14ης/ 28-11-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 17ο:

Παράταση του χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση των
επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15761/24-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
14. Μασούρας Γεώργιος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
20. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
21. Γιάνναρος Γεώργιος
22. Αράπης Χρήστος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Μπεϊνάς Αντώνιος
25. Σκαρκάλης Χρήστος
26. Σουλιώτης Θεόδωρος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) και
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και η Προϊσταμένη
Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός
γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 17ο:

Παράταση του χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση των
επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Σμυρλής που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4307/14 (ΦΕΚ 246/15.11.2014 τεύχος Α’):
«Οι υφιστάμενες άδειες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και ανανεώνονται
εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές
αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα
Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται
τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με
αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του
άρθρου 14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην
αρμοδιότητά τους.
Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το
αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την
ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα
καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2)
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες,
αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών
πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.
Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν.4264/14, οι επαγγελματίες πωλητές για τους
οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.»
Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):
«Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική
απόφαση,
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στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν
ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην
προκήρυξη.»
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 14 (παρ.7) και 39 (παρ.2) του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄- 15-5-2014):
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4307/14 (ΦΕΚ 246/15.11.2014 τεύχος Α’)
- Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 6 υποπ. 32, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010): «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αυτές ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες, η κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητα
της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς
αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία
εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, μεταβιβάστηκε στους Δήμους
- Τις διατάξεις του αρ. 65 επ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αφορούν
στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σύγκληση αυτού και συναφή με τη λειτουργία του
θέματα,
- Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114-Α) (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων),
περί «ενημερότητας οφειλών»
- -Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄- 15-52014), πρέπει να γίνει πρόσκληση των ενδιαφερομένων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών
αρμοδιότητας του Δήμου μας και να καθοριστούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατάθεσης
των δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών αυτών
- Την υπ’ αριθμ. 170/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί "Καθορισμού του χρόνου
κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών
αγορών, αρμοδιότητας Δήμου Αγιάς"
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ:
Α. Καλέσουμε τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου
Αγιάς (μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγιάς, όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών, έως 31/12/2014(παράταση προθεσμίας)
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, είναι τα εξής
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
(Σύμφωνα με τη οικ.Α2-1020/19.10.2012 του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων διότι
σε πολλές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι να αδυνατούν λόγω οφειλών να προσκομίσουν τα ως άνω
δύο δικαιολογητικά. Επειδή σε κάθε περίπτωση προέχει η ομαλή λειτουργία των αγορών σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία (κατ' επιταγή του νόμου) και η διευκόλυνση των άμεσα εμπλεκομένων με αυτές
πωλητών, προς όφελος των καταναλωτών, σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής βεβαιώσεων πλήρους
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών
αδειών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικότερες ευνοϊκές ρυθμίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών
του δημοσίου, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους αδειών διακανονισμού και
τμηματικής
καταβολής
των
οφειλών.
Τέτοιου είδους βεβαιώσεις που να πιστοποιούν διακανονισμό ή τμηματική καταβολή αρκούν για τη
θεώρηση των αδειών."
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
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δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική
απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν
ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
στ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου Αγιάς
ζ) Δημοτική ενημερότητα.
Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το
αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.
Γ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την
ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται
Δ. Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου ή να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και
τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.
Ε. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν.4264/14, οι επαγγελματίες πωλητές για τους
οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν. (παρ.2 άρθρο 39
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4307/14)».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου κ. Βασίλειου Σμυρλή,
- τις διατάξεις των άρθρων 14 (παρ.7) και 39 (παρ.2) του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄- 15-5-2014),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4307/14 (ΦΕΚ 246/15.11.2014 τεύχος Α’),
- τις διατάξεις άρθρου 65 και του άρθρου 94 παρ. 6 υποπ. 32, του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006,
- την οικ.Α2-1020/19.10.2012 του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων,
- την υπ’ αριθμ.170/2014 (ΑΔΑ: Ω17ΥΩ6Ι-ΒΡΞ) απόφασή του,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καλεί τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου
Αγιάς (μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγιάς, όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών, παρατείνοντας την ημερομηνία υποβολής τους, που
είχε καθορισθεί με την υπ’ αριθμ.170/2014 (ΑΔΑ: Ω17ΥΩ6Ι-ΒΡΞ) απόφασή του, μέχρι 31/12/2014.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, είναι τα εξής
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα. (Σύμφωνα με τη οικ.Α21020/19.10.2012 του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων και για το λόγο του ότι σε
πολλές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι να αδυνατούν λόγω οφειλών να προσκομίσουν τα ως άνω δύο
δικαιολογητικά. Επειδή σε κάθε περίπτωση προέχει η ομαλή λειτουργία των αγορών σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία (κατ' επιταγή του νόμου) και η διευκόλυνση των άμεσα εμπλεκομένων με αυτές
πωλητών, προς όφελος των καταναλωτών, σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής βεβαιώσεων πλήρους
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών
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αδειών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικότερες ευνοϊκές ρυθμίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών
του δημοσίου, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους αδειών διακανονισμού και
τμηματικής καταβολής των οφειλών.
Τέτοιου είδους βεβαιώσεις που να πιστοποιούν διακανονισμό ή τμηματική καταβολή αρκούν για τη
θεώρηση των αδειών),
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική
απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν
ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
στ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου Αγιάς
ζ) Δημοτική ενημερότητα.
Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το
αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.
Γ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την
ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται
Δ. Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου ή να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες
και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.
Ε. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν.4264/14, οι επαγγελματίες πωλητές για
τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν. (παρ. 2 άρθρο
39 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του
Ν.4307/14).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 226/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
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