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Από τα πρακτικά της µε αρ. 13/19-08-2014 συνεδρίασης του 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. 

 
 

Αρ. Απόφ.  :   179/014 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Ανανέωση επαγγελµατικών αδειών πωλητών Λαϊκής Αγοράς. 
 
 

Στη Σητεία και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την 19η του µηνός Αυγούστου 
του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σητείας, ύστερα από την υπ'αρ. 
5135/14-8-2014 πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του 
συµβουλίου και στο ∆ήµαρχο και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 14 και ονοµαστικά οι: 

 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.   Κοζυράκης Νίκος, πρόεδρος                  1.  ∆εληµπαλταδάκης Γεώργιος 
2.   Φουντοραδάκης Μανώλης                     2.  Μοσχολιδάκης Γιάννης 
3.   Πετρουλάκης Θεόδωρος                        3.  Θαλασσινός Ιωάννης 
4.   Αντωνιδάκης Μιχάλης                           4.  Πρωτογεράκης Μιχάλης 
5.   Μιχελάκης Μανώλης                             5.  Τερζής Λεωνίδας 
6.   ∆ρακάκης Ιωάννης                               6.  Παντελάκης Παύλος 
7.   Αυγουστινάκης Γιάννης                         7.  Σκαρµαλιωράκης Γεώργιος 
8.   Κατσαράκης Ιωάννης                             8.  Τσιφετάκης Γεώργιος 
9.   Χατζηνάκης Γιάννης                              9.   Γουλιέλµου Κατερίνα 
10. Λογκάκης Κων/νος                               10. Αχλαδιανάκης Γεώργιος 
11. Κουρουπάκης Νίκος                              11. Νικολαϊδης Μανώλης 
12. Ζερβάκη Κατερίνα, γραµµατέας                12. Σπυριδάκης Στέλιος, αντ/δρος               
13. Μαυροµατάκης Μανώλης                       13. Συµεωνίδης Συµεών 
14. Τσιφετάκης Μανώλης 
                                                                (οι οποίοι  δεν προσήλθαν αν και 
                                                                          προσκλήθηκαν νόµιµα) 
 

Επίσης επί συνόλου 31 κληθέντων προέδρων και εκπροσώπων τοπικών & δηµοτικών 
κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:  
 
1.  Χατζάκης Γεώργιος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Χρυσοπηγής 
3.  Ζερβός Πολυχρόνης, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μαρωνιάς 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο ∆ήµαρχος και η υπάλληλος του ∆ήµου 
Μανετάκη Αµαλία για την τήρηση των πρακτικών. 
 

 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι µετά την 
αποστολή της πρόσκλησης προέκυψε ένα θέµα που χαρακτηρίζεται κατεπείγον  και 
πρέπει να συζητηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10 
µε τη συναίνεση του σώµατος. 
 



Στη συνέχεια εισηγούµενος το 2ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε τα 
παρακάτω: 
 
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος 
Α’):  
« Οι υφιστάµενες άδειες 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 ∆ηµοτικά 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 ∆εκεµβρίου 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 Ν.4264/14, οι επαγγελµατίες 
πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραµένουν στις θέσεις που 
ήδη κατέχουν.» 

 
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 ∆.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.» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά για τον καθορισµό του 
χρονικού διαστήµατος για την κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης των 
επαγγελµατικών αδειών. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη:  
α) την οµόφωνη συναίνεση του ∆.Σ. για το χαρακτηρισµό του θέµατος ως 
     κατεπείγοντος 
 
 



β) την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) 
 γ) την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) 
 
 
                                   Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
 
Α. Καλεί τους κατόχους επαγγελµατικών αδειών λαϊκής αγοράς που υπάγονται στην 

αρµοδιότητα του ∆ήµου Σητείας, όπως καταθέσουν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών τους, στο δηµοτικό κατάστηµα 
Σητείας, από 3 έως 21 Νοεµβρίου 2014. 

 
Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών,    
    θα ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2014. 
 
Γ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν  
    αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση θα απορρίπτεται. 
 
∆. Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δηµοτικό κατάστηµα, να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και να κοινοποιηθεί µε απόδειξη στις Οµοσπονδίες και 
τους Συλλόγους των επαγγελµατιών πωλητών προκειµένου για την ενηµέρωση 
των µελών τους. 

 
 
                      Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  179/2014 
  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως : 
                    Ο Πρόεδρος                                  Τα Μέλη 
 
 
 
                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     
                                             Σητεία 23-8-2014 
                                                 Ο Πρόεδρος 
 
 
                                            Νίκος Κοζυράκης 


