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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 11/2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 
Αριθµός Απόφασης : 179/2014 

Περίληψη 
Περί της ανανέωσης Αδειών Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκής Αγοράς. 

 
 Στον ΑΛΙΑΡΤΟ και ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
σήµερα την 20η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:00, 
συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων, 
µετά από την αριθµ. 11026/16/10/2014 12:42:00 µµ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε 
στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα - Ν.3463/2006 .. 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου σε σύνολο (27) µελών ευρέθησαν παρόντες (24) 
ήτοι: 
 

Παρόντες 
1. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
2. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 
3. ΠΙΚΑΣΗ Ασηµίνα 
4. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
5. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
6. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
7. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστοµος 
8. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων 
9. ΠΕΛΩΝΗΣ Κων/νος 
10. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
11. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
12. ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης 
13. ΚΟΛΕΣΣΙΑΣ Κων/νος 
14. ΞΥ∆ΩΝΑΣ ∆ηµήτριος 
15. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ευάγγελος 
16. ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 
17. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος 
18. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
19. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 
20. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
21. ΜΠΑΛΟΚΑΣ Ηρακλής 
22. ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 
23. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
24. ΣΤΑΘΗ Σταυρούλα 
 

Απόντες 
1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
2. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Σωτήριος 
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και 
κλήθηκαν νόµιµα. 

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν οι πρόεδροι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλιάρτου Κος 
∆αραµάρας Γεώργιος , Τοπική Κοινότητα Ευαγγελιστρίας Κος Πισίνας ∆ηµήτριος ,Τοπική 
Κοινότητα Νεοχωρίου Κος Στάθης Απόστολος , Τοπική Κοινότητα Θεσπιών Κος Χατζής Νικόλαος , 
Toπική Κοινότητα Άσκρης Κος Ρουσέτης Αθανάσιος.  
 
  

ΑΔΑ: 75ΛΞΩΨ4-2ΡΕ



Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Κα  
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ Σωτηρία 
 Παρόντος και του προσκληθέντος ∆ηµάρχου κ. Ντασιώτη Γεωργίου , ο Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, εισηγούµενος το 14ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Κύριοι Σύµβουλοι , θέτω υπόψη σας ότι οι υφιστάµενες άδειες εξακολουθούν να ισχύουν 
µέχρι 31 Οκτωβρίου 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 ∆ηµοτικά 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. (παρ.2, άρθρο 39,Ν.4264/14) 

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται 
το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2014. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν 
την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. 4,. 

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 (παρ.2 αρθρο 
39,Ν.4264/14). 

Για την ανανέωση άδειας επαγγελµατία πωλητή υποβάλλονται  εντός  της  προβλεπόµενης 
προθεσµίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., 
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλιστικού φορέα, 
γ) El, 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 Υΐγ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (ΒΊ199) 

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, 

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στην προκήρυξη, (παρ.7, άρθρο 14,Ν.4264/14) 
             η) δηµοτική ενηµερότητα 

θ) βεβαίωση µονίµου κατοικίας 
Ως προθεσµία κατάθεσης των άνωθεν δικαιολογητικών προτείνεται  η 30-11-2014. 
Τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της µειοψηφίας Κος Σαγάνας Φίλιππος  ο οποίος προτείνει την 

αλλαγή του νόµου . Είναι υπερβολικά αυτά που ζητάνε , προσπαθούν να κλείσουν τις λαϊκές αγορές 
και να προωθήσουν τα προϊόντα σε µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων, είναι θέµα επιβίωσης και 
ευθύνης για τους ανθρώπους. 

Σε απάντηση ο Κος ∆ήµαρχος ανέφερε ότι δεν είναι αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
η αλλαγή του νόµου αλλά ο καθορισµός της καταλυτικής ηµεροµηνίας και δικαιολογητικών. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το θέµα τέθηκε σε ψηφοφορία , µετά το πέρας της ψηφοφορίας  
υπέρ της πρότασης της υπηρεσίας ψήφισαν  είκοσι (20), υπέρ της πρότασης του Κου Σαγάνα  
ψήφισαν  τέσσερις (4) και απών τρεις (3). 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 
1.Για την ανανέωση άδειας επαγγελµατία πωλητή υποβάλλονται  εντός  της  προβλεπόµενης 

προθεσµίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α)βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., 
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλιστικού φορέα, 
γ) El, 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 Υΐγ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (ΒΊ199) 

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, 

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στην προκήρυξη, (παρ.7, άρθρο 14,Ν.4264/14) 
             η) δηµοτική ενηµερότητα 

θ) βεβαίωση µονίµου κατοικίας 
   

2.Ως προθεσµία κατάθεσης των άνωθεν δικαιολογητικών καθορίζεται  η 30-11-2014. 
 
3. Την εισήγηση του Προεδρείου δεν ψήφισαν  οι κάτωθι: 

               
                  ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 
                  ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
                  ΣΤΑΘΗ Σταυρούλα 
                  ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 

 
 
 

 
 

Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 179/2014 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 
2. ΠΙΚΑΣΗ Ασηµίνα 
3. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
4. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
5. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
6. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστοµος 
7. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων 
8. ΠΕΛΩΝΗΣ Κων/νος 
9. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
10. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
11. ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης 
12. ΚΟΛΕΣΣΙΑΣ Κων/νος 
13. ΞΥ∆ΩΝΑΣ ∆ηµήτριος 
14. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ευάγγελος 
15. ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 
16. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ηµήτριος 
17. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
18. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 
19. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
20. ΜΠΑΛΟΚΑΣ Ηρακλής 
21. ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 
22. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
23. ΣΤΑΘΗ Σταυρούλα 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αλίαρτος 24/10/2014 
Ο ΠΡΌΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
 
 
 
 

ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
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