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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  324/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

21. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 25.599/1.12.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Βερικούκης Χρήστος 4 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 22.11.2016 εισήγηση του Τµήµατος 

αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 & 39 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118
 

Α΄- 15-05-2014) : Άσκηση 

εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του άρθ. 96 παρ. 6 υποπ. 32 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) 

 : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
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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. 

3. Τις διατάξεις του άρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αφορά στην 

αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σύγκληση αυτού και συναφή με τη λειτουργία του 

θέματα. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114-Α) (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 

περί «ενημερότητας οφειλών». 

5. Την υπ’ αριθ. 11384831-10-2016 Κ.Υ.Α. : «Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών 

πωλητών λαϊκών αγορών».  

 

  Νομικό πλαίσιο.  

Άρθρο 14  

«Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών» 

«1…2…7. 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 

προκήρυξη». 

 

 

 Άρθρο 39 

 «Μεταβατικές διατάξεις». 

 

«1…..2. Οι υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 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 την 30ή Ιουνίου 2015 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ. 

ΑΔΑ: Ω16ΔΩΡΠ-34Χ



 4 

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 (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 παρόντος, οι 

επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που 

ήδη κατέχουν.» 

 

Β) Η υπ'αριθμ. 113848/16 (ΦΕΚ 3550 Β/3-11-2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού ορίζεται ότι :  

«1) Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η 

ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών 

αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118),όπως ισχύει, 

παρατείνεται έως τις 11-01-2017 (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί). Έως 

τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ. 

Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων όλης της χώρας και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών 

Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οφείλουν να προβούν έως την 11η-11-2016, 

στην έκδοση των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως ισχύει. 

2)  Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11-01-2017. 

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν 

προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές 

δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 12η-01-2017». 

 

Εισηγούμαστε 

Το καθορισμό του χρόνου αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς 

και την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών 

λαϊκών αγορών αρμοδιότητας του Δήμου Έδεσσας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 

του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118),όπως ισχύει, ως εξής :  

Όλοι οι επαγγελματίες πωλητές κάτοχοι αδειών που κατά το χρόνο ψήφισης του Ν.4264/2014 ήταν 

σε ισχύ και δεν έχουν προβεί στην ανανέωση των αδειών τους ή δεν την έχουν ολοκληρώσει, 

μπορούν να προσέρχονται τις ώρες από 09:00 έως και 14:00 για την κατάθεση των δικαιολογητικών, 

της παρ.7 του άρθ.10 του Ν.4264/2014 από την ημέρα έκδοσης της παρούσας έως την 11-01-2017. 

Τέλος στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόµενοι καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν 
προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι 
πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται µετά την 12-01-2017». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Καθορίζει το χρόνο αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόµενων 

δικαιολογητικών, καθώς και την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση 
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των επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών αρµοδιότητας του ∆ήµου 

Έδεσσας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118), 

όπως ισχύει, ως εξής:  

Όλοι οι επαγγελµατίες πωλητές κάτοχοι αδειών που κατά το χρόνο ψήφισης του 

Ν.4264/2014 ήταν σε ισχύ και δεν έχουν προβεί στην ανανέωση των αδειών τους ή δεν 

την έχουν ολοκληρώσει, µπορούν να προσέρχονται τις ώρες από 09:00 έως και 14:00 

για την κατάθεση των δικαιολογητικών, της παρ.7 του άρθ.10 του Ν.4264/2014 από την 

ηµέρα έκδοσης της παρούσας έως την 11-01-2017. 

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόµενοι καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν 

προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και 

συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται µετά την 12-01-2017. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  324/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  27.12.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Τµήµα αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων κ. Χ. 

Μητσαράκη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

-   Προϊστάµενο Τµήµατος αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών 

δραστηριοτήτων κ. Ε. Βιληγέννη 
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