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Από το πρακτικό της αριθμ. 13 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κ. Νευροκοπίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 192 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  : Εισήγηση  για  την 
ανανέωση των Αδειών Επαγγελματιών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών . 

 
Στο  Κ.  Νευροκόπι,  σήμερα  την  29η Σεπτεμβρίου  του  έτους  δυο  χιλιάδες  δεκατέσσερα 

(2014), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00΄μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση στην 
αίθουσα Συνεδριάσεων του Νέου Δημοτικού Μεγάρου (Ταχ. Διεύθυνση : Αγίου Δημητρίου 
24) το Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Νευροκοπίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14462 /22-09-
2014 έγγραφη πρόσκληση  της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε σε κάθε 
μέλος  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  άρθρου  64  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α'  87),  η  οποία 
επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  νόμιμα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι από τα είκοσι ένα (21) 
μέλη του παρόντα ήταν  τα δέκα επτά (17) . Συγκεκριμένα ήταν :

Δ η μ ο τ ι κ ο ί  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Συμεωνίδης Σάββας 11. Ευμοιρίδης Κωνσταντίνος 1. Σωτηριάδης Ιωάν
2. Χαλυβίδου – 

Σαπουνίδου Σοφία
12. Σίγγος Δημήτριος 2. Μίρκου Σταματία 

(Μάτα)
3. Ταμπουρίδης 

Ελευθέριος
13. Γαλόπουλος Συμεών 3.

4.
Μόνιος Αλέξανδρος

4. Σαββίδης Γεώργιος 14. Νικολαϊδης Νικόλαος
5. Πίσσας Ιωάννης 15. Μαρίγγου Ιορδάνα
6. Τεβεκίδης Γεώργιος 16. Κυριακίδης Γιάννης
7. Τσέρνιος Χρήστος 17. Αμαραντίδης Ανδρέας
8. Καστίδου Μαρία 20. Αϊδης Κωνσταντίνος
9. Στάϊκος Ευάγγελος
10. Τσεπνίδης Ανδρέας

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Νέων  του  Δήμου  Κ.  Νευροκοπίου  προσκλήθηκε  στην 
συνεδρίαση κατά την οποία ήταν ΑΠΩΝ.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας προσκλήθηκε στη συνεδρίαση κατά την οποία 
ήταν ΠΑΡΩΝ.

Οι Πρόεδροι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση κατά την 
οποία απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Βωλακα και Περιθωρίου  .

Οι Εκπρόσωποι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση κατά την 
οποία απουσίαζε οι εκπρόσωποι των Τ.Κ. Αχλαδιάς, Μικροκλεισούρας και Μεικρομηλιάς.

Η κ.κ. Πρόεδρος παρουσία και του κ. Δημάρχου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με 
πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου Παπαϊγνατίου Κωνσταντίνο και εισηγούμενος το 
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34ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση:

Το  γραφείο  Αδειοδοτήσεων  και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων  του  Δήμου  Κ. 
Νευροκοπίου με έγγραφό του μας εισηγείται τα κάτωθι: 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39(Μεταβατικές διατάξεις) του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014  
τεύχος Α’): 
«Οι υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 (Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών) εξακολουθούν να  

ισχύουν μέχρι τις 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 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 31 Δεκεμβρίου 2014.

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, 
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  
παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14.»

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε : 
Α.  Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για 
ανανέωση της άδειας τους από την 1η έως την 31 Οκτωβρίου 2014. 

Β. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι τα εξής: 
1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 
2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
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3) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη, 
4)  Βεβαίωση  άσκησης  δραστηριοτήτων  από  το  σύστημα  TAXIS  της  Γενικής  Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων, 
5)  Πιστοποιητικό  υγείας,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό  Υ1γ/Γ.Π/οικ  35797/2012  (Β'1199) 

υπουργική απόφαση, 
6)  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, 

7)  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  ιδιότητας  του  δικαιούχου  κατά  τα  ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14 

8) Η δημοτική ενημερότητα των αιτούντων(προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006) 
θα αναζητηθεί  αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία,  οι  κάτοχοι των αδειών όμως θα πρέπει  να 
μεριμνήσουν για την τακτοποίηση των οφειλών τους προς το Δήμο.

Γ.  Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 
το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Δ. Η απόφαση για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση να τοιχοκολληθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κ. Νευροκοπίου, στον πίνακα ανακοινώσεων 
των δημοτικών καταστημάτων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου ή να δημοσιευτεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή  
εβδομαδιαίες  τοπικές  εφημερίδες,  και  να  κοινοποιηθεί  με  απόδειξη  στις  Ομοσπονδίες  και  τους 
Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.

Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του την παρ.2 
του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), την παρ.7 του άρθρου 14 του 
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 
3852/2010 και Ν. 3463/06 και μετά από διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε επί του θέματος, 
των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει τα κάτωθι: 
Α. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
για ανανέωση της άδειας τους από την 1η έως την 31 Οκτωβρίου 2014. 

Β. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι τα εξής: 
1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 
2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα, 
3) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη, 
4)  Βεβαίωση  άσκησης  δραστηριοτήτων  από  το  σύστημα  TAXIS  της  Γενικής  Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων, 
5)  Πιστοποιητικό  υγείας,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό  Υ1γ/Γ.Π/οικ  35797/2012  (Β'1199) 

υπουργική απόφαση
6) 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, 

7) Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14 
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8) Η δημοτική ενημερότητα των αιτούντων(προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006) 
θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, οι κάτοχοι των αδειών όμως θα πρέπει να 
μεριμνήσουν για την τακτοποίηση των οφειλών τους προς το Δήμο. 

Γ.  Η  διαδικασία  αξιολόγησης  και  ελέγχου  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών 
ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Δ.  Η  απόφαση  για  πρόσκληση  κατάθεσης  δικαιολογητικών  για  ανανέωση  να 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κ. Νευροκοπιου, 
στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων 
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στους Συλλόγους 
των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα 
«Διαύγεια».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   192 /2014 .

Με την σύνταξη και ανάγνωση του πρακτικού αυτού, ακολούθησε η υπογραφή του ως 
εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κ. Νευροκοπίου

Καστίδου Μαρία  
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