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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13376/23-12-15  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  15. Ζησάκη Ξανθή  

2. Τσάτσαρης Χρήστος  16. Μπίκας Χρήστος 

3. Αργυρίου Ιωάννης  17. Μανώλης Γεώργιος1 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  18. Κυρίτσης Γεώργιος1 

5. Νταφούλης Κων/νος  19. Μαϊμάρης Δημήτριος1 

6. Τσιαπλές Θωμάς  20. Καραναστάσης Αθανάσιος1 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  21. Νικολάου Γεώργιος1 

8. Πανάγου Ελευθερία  22. -- 

9. Τσεργάς Κων/νος          23. Ντόντος Γεώργιος1 

10. Καρατέγος Μιχάλης          24. Τζέκας Θωμάς1   

11. Σαϊτης Αστέριος          25. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς          26. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος          27. -- 

14. Έξαρχος Γεώργιος   

1 αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης, ως τιμή & ένδειξη 
υποστήριξης στο παιδί που τραυματίστηκε στο σχολείο του Πυργετού. 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4) 

1. Τσούγιας Χρήστος  3. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

2. Βλάγκας Ιωάννης  4. Κακαγιάννης Χρήστος  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Μιχαλάκης Σ., Κούσιος Αν., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., Σεβδαλής 
Ελ., Νταής Β.] και οι Εκπρόσωποι [Λαγούρος Ι., Καραμανές Ν.] 

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 9ο ). «Ανανέωση ή μη, επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 285) 
  
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σαΐτης  Αστ. 



 Το αρμόδιο τμήμα του Δήμου μας έδωσε της παρακάτω εισήγηση: 
………………………………………………………………. 

 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς ανανέωση επαγγελματικών αδειών  πωλητών λαϊκών αγορών 

  
Σύμφωνα με: 

 το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν.4264/15-05-2014 
 το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν.4264/15-05-2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 

4328/14-5-2015 και το οποίο τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. Κ1-1068/70867/30-06-2015 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού που τροποποιήθηκε με το 
υπ’ αριθμ. Κ1-1445/106349/19-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισμού 

 το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4307/14-11-2014(ΦΕΚ 246Α’) 
 το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 4264/15-05-2014 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 

4328/14-5-2015 
 το άρθρο 14 παρ. 7 του ν. 4264/15-05-2014 για τα δικαιολογητικά ανανέωσης 

 
Το γεγονός ότι: 

 Οι επαγγελματικές άδειες από 15-5-2014, ανανεώνονται από το Δήμο στον οποίο κατοικεί ή 
διαμένει μόνιμα ο ενδιαφερόμενος, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, με την προσκόμιση των 
προβλεπομένων δικαιολογητικών του άρθρου 14 παρ. 7 του ν. 4264/15-5-2014 (Α’ 118) όπως ισχύει και 
ισχύουν για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας. 

 
 την υπ’ αριθ. 12535/30-11-2015 αίτηση του Δοξαρά Κωνσταντίνου του Στέργιου που ζητάει 

την ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: Λιανικό 

Εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών και αβγών με το κέλυφος. 

 
ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Από τον έλεγχο της πιο πάνω σχετικής αίτησης προκύπτουν τα παρακάτω: 
1) Κατατέθηκαν τα κάτωθι κατά νόμο δικαιολογητικά: 
 α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 
 β) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία έτη 2013, 2014, 
2015, 
 γ)βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων, 
 δ) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική 
απόφαση, 
 ε) Δημοτική Ενημερότητα 
 στ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Τεμπών 
 ζ) ΑΔΤ 
 η) παλιό βιβλιάριο επαγγελματικής άδειας  
 
2) Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο κ. Δοξαράς Κωνσταντίνος του Στέργιου 
δεν κατέθεσε στο Δήμο: 
 1. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα, 
 2. 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,  

 
3) Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών 
αγορών του ανωτέρω αιτούντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του 4264/15-5-2014 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 4328/14-5-2015 (ΦΕΚ 51Α’ 14-5-2015) όπου αναφέρεται: «… Σε κάθε 
περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η 
ανανέωση απορρίπτεται.» 
        Μακρυχώρι  02  / 12 /2015 

      Ο        Ο 
 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ        ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 ΘΕΜ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     ΣΠΥΡΟΣ  ΜΠΕΤΧΑΒΕΣ 

…………………………………………………………. 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την απόρριψη της αίτησης Ανανέωσης της 
ανωτέρω αναφερόμενης επαγγελματικής άδειας, 
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 



 Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την εισήγηση της αρμόδιας  υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 και μετά από διαλογική. 

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα  

 
 Tην   αα ππ όό ρρ ρρ ιι ψψ ηη     της  αίτησης   ανανέωσης     επαγγελματικής   άδειας πωλητή 
λαϊκών αγορών, για τα προϊόντα   Λιανικό Εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών και 
αβγών με το κέλυφος, του ΔΟΞΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, λόγους.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 285/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 


