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Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  3

της  31ης   Ιανουαρίου 2017

Αριθμός Απόφασης  18
Θ Ε Μ Α  1ο μοναδικό :Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών προς ανανέωση 

          επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 
Δήμου μας.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 31η του μηνός 
Ιανουαρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 5:00 μ.μ., 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 
1603/31-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η 
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων 
των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. 
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και 
στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου 
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  είκοσι 
επτά  (27), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 
6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Παντελέου Κων/νος, 9.Ράτης 
Σπυρίδων, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Μουζάκης Αθανάσιος, 12.Πέτρου 
Θεόδωρος, 13.Ασημακόπουλος Χρήστος, 14.Βλάσσης Ευάγγελος, 18.Κορδαλή 
Σωτηρία, 19.Θυμής Μιχαήλ, 20.Σπύρου Κων/νος, 21.Στάμου Γεώργιος, 
22.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 23.Βαρελάς Παναγιώτης, 24.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 25.Κοφινάς Ηλίας, 26.Θεοδώρου Αγγελική, 27.Παύλου Παύλος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, 
ήτοι Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου 
Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, 
Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: Ουδείς.



Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα 
ότι κλήθηκε εκτάκτως για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του μοναδικού 
θέματος ‘΄Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών προς ανανέωση 
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου μας’’, έκτακτα ως 
κατεπείγοντος,  καθότι στις 31-01-2017 λήγει η προθεσμία για τη λήψη της 
απόφασης αυτής, όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ.  5312/16-01-2017 
(ΦΕΚ 121/ τ. Β΄/24-01-2017) απόφαση Υπ. Οικονομίας και  Ανάπτυξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει 
έκτακτα, αποφαινόμενο για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010

Ακολούθως τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ο 
οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118) 
σύμφωνα με τις οποίες :

‘’Οι υφιστάμενες επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών 
ανανεώνονται εφεξής σύμφωνα με  τα κατωτέρω. 

Τα Δημοτικά Συμβούλια, για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς των, με 
απόφασή τους που εκδίδεται δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία ανανέωσης καθορίζουν το χρονικό διάστημα για την κατάθεση 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση όλων των 
επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών 
λαϊκών αγορών, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 και ως τότε οι άδειες 
διατηρούνται σε ισχύ.

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 να ενημερωθούν 
τα μέλη τους.

Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, 
οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, 
παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν’’.

2.Το από 30-01-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων που αφορά 
πρόσκληση για κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης επαγγελματικών 
αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Καλεί  τους κατόχους επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών 
αγορών που έχουν την κατοικία τους ή τη μόνιμη διαμονή τους στον Δήμο 
μας, καθώς και εκείνων που έχουν φάκελο πωλητή λαϊκών αγορών στον 
Δήμο μας χωρίς να είναι μόνιμοι κάτοικοι, προκειμένου να ανανεώσουν την 
άδεια τους, να καταθέσουν τα κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά, το 
χρονικό διάστημα από 06 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, έως και την 
17η  Μαρτίου 20167, ημέρα Παρασκευή, ήτοι 

1.Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ ή βεβαίωση 
απόδειξης διακανονισμού και τμηματικής καταβολής των οφειλών.

2.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση 
απόδειξης διακανονισμού και τμηματικής καταβολής οφειλών.

3.Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα 
τελευταία τρία έτη.

4.Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

5.Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 
(Β΄1199) υπουργική απόφαση.

6.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει 
υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει 
συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από  οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
φορέα.

7.Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας των δικαιούχων, ήτοι
α)Ατόμων με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλών.
β)Πολυτέκνων και τέκνων αυτών, καθώς και γονέων με τρία τέκνα.
γ)Αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82)
δ)Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και γονέων που προστατεύουν 
άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική 
παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες 
εξάρτησης.
ε)Ομογενών Βορειοηπειρωτών και ομογενών παλλινοστούντων.
στ)Ελλήνων Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.
ζ)Ατόμων απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και ατόμων υπό 
απεξάρτηση.

8. Τρεις (3) φωτογραφίες και το έντυπο της άδειας.

9.Δημοτική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδειξης διακανονισμού και τμηματικής 
καταβολής των οφειλών.



10.Οίκοθεν σημείωμα περί εξόφλησης τελών προσέλευσης λαϊκών αγορών Δ΄ 
τριμήνου έτους 2016

11.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

12.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Σε περίπτωση που κάποιος πωλητής δικαιολογημένα απουσιάσει από 

το ορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά του σε 
χρόνο μεταγενέστερο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία Υποδοχής και το 
αργότερο μέχρι την  Παρασκευή  24-03-2017.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31  Μαρτίου 2017.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι 
πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση 
απορρίπτεται.

Η ανωτέρω απόφαση θα αναρτηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του 
νομού ήτοι την ‘’Ημερησία Κορίνθου’’ και την ‘’Κορινθιακή Ημέρα’’ και θα 
κοινοποιηθεί στους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών  
του Δήμου μας  με αποδεικτικό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   18/2017

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι  1 Φεβρουαρίου  2017

Ο Πρόεδρος.


