
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
 Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2016 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - 
Ελάτειας 
 

Αρ. Απόφασης : 155/2016  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Θέµα 15ο: Περί καθορισµού χρονικού διαστήµατος  για την κατάθεση των δικαιολογητικών προς 
ανανέωση Αδειών επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής Γκιώνης Κων/νος  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Στην Κάτω Τιθορέα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Νοεµβρίου του 
έτους 2016 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από την αρίθµ. 11825 - 16/11/2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 
3852/2010 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 µελών ήταν 
παρόντα τα 19 µέλη τουι: 
 
          Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ                   Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ        
 Μπεκιάρης Γεώργιος Αυγερινάκος Ιωάννης 
 Σκλαβούνος Λουκάς Θανασιάς Παναγιώτης 
 Βαφειάς Αθανάσιος Ντάλας Γεώργιος 
 Στιβακτή Αθανασία Τσάµης ∆ήµος 
 Πόρρος Κων/νος Βούλγαρης Κων/νος 
 Μπέτας Απόστολος Μπαούρδος Κων/νος 
 Γκιώνης Κων/νος Μαυραγάνης Γεώργιος 
 Βαΐτσος Χρήστος Αδρύµης ∆ηµήτριος 
 Κουτρουµάνος Σωτήριος Οι οποίοι δεν προσήλθαν 
 Παπαγεωργίου Ελισσάβετ αν και προσκλήθηκαν νόµιµα 
 Παπακούσουλας Ανδρέας  
 Λαπατσάνης Ζήσιµος  
 Γκενεράλης ∆ηµήτριος  
 Καψής Αχιλλέας  
 Μπατσούτα Μαρία  
 Τασούλας Κων/νος  
 Τσιάρας Κων/νος  
 Καπερώνης Αριστοτέλης  
 Καπερώνης Κων/νος    
 
 Παρόντος και του προσκληθέντος ∆ηµάρχου κ. Γώγου Γεώργιου 
 Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Καραλή Παναγιώτα , για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Θέµα 15ο: Περί καθορισµού χρονικού διαστήµατος  για την κατάθεση των δικαιολογητικών 
προς ανανέωση Αδειών επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής Γκιώνης 

Κων/νος  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ΑΔΑ: 6Δ6ΧΩΨΚ-ΜΔΡ



 
Ο κ. Βαφειάς Αθανάσιος Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το 15

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με την  υπ΄αρίθ : 113848/31-10-2016 Απόφαση του  Υπ.Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού  καθώς και με 

την υπ΄αρίθ:115125/2-11-2016 Εγκύκλιο του Υπ.Οικονομίας ,Ανάπτυξης & Τουρισμού Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη 

διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2,του άρθρου 

39,του 4264/2014, όπως ισχύει  

Σύμφωνα όμως με την παρ 2 του άρθρου 39 του Ν.4264\14 ( ΦΕΚ 118\15-5-2014 τεύχος Α ¨)  ως εξής : 

« οι  υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 του Ν. 4264\2014 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 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 την 11ή  

Ιανουαρίου 2017 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας , Υποδομών , 

Ναυτιλίας και Τουρισμού , η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται έως και τέσσερις (4) μήνες. 

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 τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε 

δύο 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 την διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος , οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους 

ανανεώνεται η άδειά τους , παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν». 

 Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 ου Ν. 4264\14 :  

  « Για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα 

παρακάτω κύρια δικαιολογητικά :  

1 . Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

2 . Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα  

3 . Έντυπο 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 την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (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 στην προκήρυξη » ( αφορά μόνο 

στην χορήγηση και όχι στην ανανέωση). 

ΑΔΑ: 6Δ6ΧΩΨΚ-ΜΔΡ



Κατόπιν των ανωτέρω καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  με  τον καθορισμό του χρονικού 

διαστήματος για την κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών ,  με πρόταση από το Τμήμα 

μας να εξαντληθεί και η τελευταία ημέρα που δίνεται από το παραπάνω άρθρο ως ημέρα στην οποία θα πρέπει να έχει 

τελειώσει η αξιολόγηση και ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών , δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 

2017  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καθορίζει την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017  ως τελευταία ημέρα για την κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης των 

επαγγελματικών αδειών. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθµό 18/155/2016  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
.   

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΣ 

ΑΔΑ: 6Δ6ΧΩΨΚ-ΜΔΡ
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