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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 34ης/14-12-2015 τακτής
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

944/2015

ΘΕΜΑ 22ο Η/Δ:

Καθορισμός προθεσμίας Κατάθεσης Δικαιολογητικών για Ανανέωση
Επαγγελματικών Αδειών Λαϊκών Αγορών.
Σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 [βάσει της αριθ. πρωτ.
76674/11/12/2015 Ανακοίνωσης με θέμα «Αλλαγή ώρας πραγματοποίησης προγραμματισμένης
συνεδρίασης Δ.Σ»]το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από την αριθ. 76387/10-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος,
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν
παρόντα τα τριάντα τέσσερα (34) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)
2. Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)
3. Ακριώτης Δημήτριος
4. Αλβανόπουλος Παναγιώτης
5. Αμπουλός Ιωάννης
6. Αντωνέλλη Αναστασία
7. Αποστόλου Στέφανος
8. Αρμενάκας Εμμανουήλ
9. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
10. Βέρρος Ταξιάρχης
11. Δαγκλής Ευστράτιος
12. Ιωσηφέλλη Αθηνά
13. Καραγεωργίου Ευστράτιος
14. Καραγιάννης Δημήτριος
15. Καραγιάννης Θεόδωρος
16. Καρασάββας Νικόλαος
17. Καρπέλης Νικόλαος
18. Κατζανός Γεώργιος
19. Κατσαβέλλης Παναγιώτης
20. Κατσαρός Κωνσταντίνος
21. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
22. Κουνιαρέλλης Ηλίας
23. Κουρτζής Νικόλαος
24. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος
25. Πέτρου Δαμιανός
26. Ρούσσης Μιχαήλ
27. Στεργίου Θεόδωρος
28. Ταμβακέλλης Μιχαήλ
29. Τζιμής Ευστράτιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα
(γραμματέας)
2. Αλεξίου Δημήτριος
3. Γεωργούλας Ευστράτιος
4. Γυμνάγος Προκόπιος
5. Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος
6. Κουμαράς Αντώνιος
7. Μόλβαλη Ελένη
8. Ξανθούλης Ιωάννης
9. Πάλλης Γεώργιος
10. Πνακά Ταξιαρχούλα
11. Τσαμπλάκος Προκόπιος
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30. Τσιριγώτη Νίκη
31. Τσουπής Παναγιώτης
32. Χαραλάμπους Συμεών
33. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος
34. Ψωμάς Νικόλαος
Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Λέσβου εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Δ.Κ/Τ.Κ Πηγής και Μιστεγνών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Νίκη Χωριατέλλη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
 Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Πνακά Ταξιαρχούλα.
 Κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ.Αλεξίου Δημήτριος
 Κατά τη συζήτηση του 24ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα
Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα..
 Κατά τη συζήτηση του 24ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Δαγκλής Ευστράτιος
 Μετά τη συζήτηση του 31ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ Πέτρου Δαμιανός και Καραγεωργίου Ευστράτιος.
 Με ομόφωνη απόφαση του Σώματος συζητήθηκε πρώτο το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και κατόπιν κατά σειρά τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ.Καρασάββα ο οποίος αναφέρθηκε στην πρωτ. 73339/26-11-2015 εισήγηση του
Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου με θέμα
«Εισήγηση για καθορισμό προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση επαγγελματικών
αδειών λαϊκών αγορών» που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της.
Η εισήγηση έχει ως εξής: «Κύριε Πρόεδρε,Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4307/14 (ΦΕΚ 246/15.11.2014 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4328/15 (ΦΕΚ 51/14.05.2015 τεύχος Α'):
«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. 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
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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.»
Με την απόφαση Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ. & Τουρ. 70867 Κ1-1068/30.06.2015 (ΦΕΚ
1500/17.07.2015 τεύχος Β’) η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου
των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών
αγορών παρατάθηκε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015 και στη συνέχεια, με την απόφαση Υπ. Οικονομίας,
Ανάπτ. & Τουρισμ. 106349/19.10.2015 (ΦΕΚ 2293/22.10.2015 τεύχος Β’) παρατάθηκε εκ νέου μέχρι τις
29 Φεβρουαρίου 2016.
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
προκήρυξη.»
Επιπλέον, στο έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 38242/06.10.2014 επισημαίνονται τα εξής:
«Βάσει του αρ. 285 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας
από δήμους είναι η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής του ενδιαφερομένου προς αυτούς, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις εκκρεμοδικίας ή της ύπαρξης σχετικού διακανονισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας, αν και δεν προβλέπεται ρητά από το αρ. 10 του ν.
4264/2014 ή την Α2-704/2014 εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση,
απορρέουσα από τη γενικότερη διάταξη, που αναφέρεται στη λειτουργία των δήμων».
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στη λαϊκή αγορά του Δήμου μας
δραστηριοποιείται ένας πωλητής με επαγγελματική άδεια, η οποία λήγει στις 31.12.2015, σας καλώ να
αποφασίσουμε, σχετικά:
Α. Με τον ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την
ανανέωση της επαγγελματικής άδειας μέχρι 19.2.2016. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το
αργότερο μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016 και ως τότε η άδεια διατηρείται σε ισχύ.
Γ. Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα του Δήμου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου και να κοινοποιηθεί στο Σύλλογο Μικροπωλητών-Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Λέσβου».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ύστερα από την οποία:
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/14 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4307/14
και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4328/15
3. Την αποφ. Υπ.Οικονομίας, Αναπτ. & Τουρισμού 106349/19.10.2015
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4264/14
5. Την αριθ.πρωτ. 73339/26-11-2015 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου ,που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση
6. Την προφορική εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καρασάββα Νικόλαου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΟΡΙΖΕΙ :
Α] Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση
επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών την 19.2.2016
[Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την
ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται]
Β] Ότι η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το
αργότερο μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016 και ως τότε η άδεια διατηρείται σε ισχύ.
Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα του Δήμου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου και να κοινοποιηθεί στο Σύλλογο Λαϊκών Αγορών Λέσβου.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:
 Σύνολο παρόντων: Τριάντα έξι (36) Δημοτικοί Σύμβουλοι
 Πλειοψήφησαν υπέρ της πρότασης: Τριάντα έξι (36) Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο κ. Καρασάββα την εκτέλεση του παρόντος και κάθε άλλη περαιτέρω
ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 944.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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