
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 606
=======================

                             (Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 22  )
                            ===============================

Περίληψη:  Ανανέωση  των  Αδειών  Επαγγελματιών  Πωλητών  Λαϊκών
Αγορών. 
=================================================================
Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  Ηρακλείου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010, σήμερα  Πέμπτη 28 Αυγούστου
2014   και   ώρα   14:00   ύστερα   από   την  αριθμ. 129.510/22-8-2014 πρόσκληση  του  κ.
Προέδρου.

                                                                  
                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ   

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
           ========================================

Αγαπάκης  Δημήτριος,  Αεράκης  Γεώργιος,  Αχλαδιανάκης  Εμμανουήλ,  Βαρδαβάς
Κωνσταντίνος,  Βασιλακάκη  Μαρία,  Βασιλάκης  Εμμανουήλ,  Βελεγράκης  Αλέξανδρος,
Βουρεξάκης  Γεώργιος,  Γιαλιτάκης  Νικόλαος,  Γιάνναρη  Ευσεβία,  Δαγκωνάκης  Ευστράτιος,
Δημόπουλος   Νικόλαος,    Δολαψάκης   Κωνσταντίνος,   Δροσίτης  Ιωάννης,   Ηλιαδάκης
Αναστάσιος,    Καμπανός  Κωνσταντίνος,   Καραντινός  Γεώργιος,   Καρατζάνης  Δημήτριος,
Καρτσώνη - Κοκολογιάννη  Κωνσταντία, Κασαπάκης Μιχαήλ,  Κλάδος Βασίλειος,  Κόκκορη -
Παπαδάκη   Ελένη,  Κυπραίος  Ανδρέας,   Λαγκωνάκη   Μαρία,   Λαζαρίδης  Αλέξανδρος,
Μακαρώνας  Γρηγόριος,   Ματζαπετάκης  Νικόλαος,  Mαυρογιάννης  Εμμανουήλ,  Μηλάκης
Εμμανουήλ, Μπολάκης Αριστείδης, Μπότη - Μαθιουδάκη Γεωργία, Ξυλούρη - Ξημέρη Μαρία,
Παρασύρης Γεώργιος, Παττακού - Επιτροπάκη Στυλιανή, Περισυνάκης Μιχαήλ,  Σισαμάκης
Ευάγγελος,  Σκεπάρνης  Γεώργιος,  Σκουλατάκης  Γεώργιος,  Σκυβαλάκη  Ειρήνη,  Σπιθούρης
Βασίλειος,  Σπυριδάκης  Δημήτριος,  Στειακάκης  Γεώργιος,  Συγγελάκη  Δέσποινα,  Συντυχάκη
Καλλιόπη,  Συντυχάκης  Εμμανουήλ,  Σχοιναράκη  Αγγελική,  Τζιράκη  Μαρία,  Τιτομιχελάκη  -
Μπέρκη Μαρία, Τσιλιμιγκάκη - Χρηστάκη Αμαλία .
Οι  απόντες   κλήθηκαν  νόμιμα  με  την  υπ’  αριθμ.129.510/22-8-2014  πρόσκληση  του  κ.
Προέδρου και  είναι  οι  κ.κ.  Βαρδαβάς  Κωνσταντίνος,   Βελεγράκης  Αλέξανδρος,   Γιάνναρη
Ευσεβία,    Καμπανός   Κωνσταντίνος,   Καρτσώνη -  Κοκολογιάννη   Κωνσταντία,  Μπότη -
Μαθιουδάκη Γεωργία,   Περισυνάκης Μιχαήλ, Σισαμάκης Ευάγγελος,   Σκεπάρνης Γεώργιος,
Σκυβαλάκη Ειρήνη,  Συντυχάκη Καλλιόπη, Τσιλιμιγκάκη - Χρηστάκη Αμαλία .
Παρόντες  επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι  του Συμβουλίου,  υπάλληλοι του Δήμου
Εμμανουήλ  Κεφάκης και Αγγελική Σμυρνάκη.
Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  βρισκόμενο  σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση.
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Θ Ε Μ Α :  12  ο    Εκτός-Ημερήσιας Διάταξης   
       Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. Πρωτ.131.039/27-8-2014  εισήγηση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος – Αγροτικής  Ανάπτυξης & Εμπορίου  (Τμήμα   Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων)  του Δήμου   που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ:  « Εισήγηση για την ανανέωση των Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών
Αγορών »

Εχοντας υπόψη:
1. Τα  άρθρα  94  παραγρ.  6   και  95    του  Ν.  3852/2010   περί  μεταβίβασης  και  άσκησης
πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους Δήμους (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

2.Την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α'/15-05-2014)  σύμφωνα με
την οποία : 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. »

3.Την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α'/15-05-2014)  σύμφωνα   με
την οποία:
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  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 παρόντος, οι
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επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που
ήδη κατέχουν. »

4.Την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2014 και καθώς και το θέμα θεωρείται εξαιρετικά
επείγον  αφού σύμφωνα με  την  προηγούμενη παράγραφο η καταλυτική  ημερομηνία  για  την
λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η 31-8-2014.

 Εισηγούμαστε:

Α. Να προσέλθουν οι κάτοχοι των  Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών που
υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  του  Δήμου  Ηρακλείου  όπως  καταθέσουν  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά που απαιτούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου
να ανανεωθεί η Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών που κατέχουν. Ως ημερομηνία
έναρξης  κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών ορίζετε η 1η Σεπτεμβρίου 2014,  εφόσον
έχει  εκδοθεί  η   σχετική  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου   και  ως ημερομηνία  λήξης
ορίζετε  η  31 Οκτωβρίου 2014.
Β. Η  διαδικασία  αξιολόγησης  και  ελέγχου  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,   να
ολοκληρωθεί  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.
Γ. Η  παρούσα  απόφαση  να  τοιχοκολληθεί  στο  δημοτικό  κατάστημα,  να  αναρτηθεί  στην
ιστοσελίδα του Δήμου  και να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε
δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες,  αντίστοιχα,  και να κοινοποιηθεί  με απόδειξη στις
Ομοσπονδίες  και  τους  Συλλόγους  των  επαγγελματιών  πωλητών  προκειμένου  για  την
ενημέρωση των μελών τους.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση για την  ανανέωση των
επαγγελματικών αδειών λαϊκής αγοράς.

         Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στο Σώμα ότι το θέμα εισάγεται για συζήτηση ως
κατεπείγον  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  και  ζήτησε  από  το  Συμβούλιο  να  αποφανθεί  για  το
κατεπείγον ή όχι. Το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον εκτός
ημερήσιας διάταξης.

       Η εισήγηση της Υπηρεσίας έγινε ομόφωνα  δεκτή από τα μέλη του Συμβουλίου και ο κ.
Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης  

ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, τις διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 14 και της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014,  τους λόγους που αναλυτικά
περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας  (η καταλυτική ημερομηνία για την λήψη σχετικής
απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η 31-8-2014) και τις διατάξεις του άρθρου 65 και
ειδικότερα τις παρ.5 του Ν. 3852/2010  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Να προσέλθουν οι κάτοχοι των  Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών που
υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  του  Δήμου  Ηρακλείου  όπως  καταθέσουν  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά που απαιτούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου
να ανανεωθεί η Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών που κατέχουν. Ως ημερομηνία
έναρξης  κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών ορίζετε η 1η Σεπτεμβρίου 2014,  εφόσον
έχει  εκδοθεί  η   σχετική  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου   και  ως ημερομηνία  λήξης
ορίζετε  η  31 Οκτωβρίου 2014.
Β. Η  διαδικασία  αξιολόγησης  και  ελέγχου  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,   να
ολοκληρωθεί  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.
Γ. Η  παρούσα  απόφαση  να  τοιχοκολληθεί  στο  δημοτικό  κατάστημα,  να  αναρτηθεί  στην
ιστοσελίδα του Δήμου  και να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε
δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες,  αντίστοιχα,  και να κοινοποιηθεί  με απόδειξη στις
Ομοσπονδίες  και  τους  Συλλόγους  των  επαγγελματιών  πωλητών  προκειμένου  για  την
ενημέρωση των μελών τους.

                                                              Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη
                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)    
                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία
                                                              Ηράκλειο    02  /  09  /2014
                                                              Ο Γραμματέας
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