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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2017
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΠΩΛΗΤΗ  ΛΑΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 4264/2014.

Σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 24590/26-10-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας,  για  συζήτηση και  λήψη αποφάσεων  στα  θέματα της  ημερήσιας 
διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
3. Ελισάβετ  Φράγκου–Κυανίδου,  Τακτ. 
μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης (Αναπλ. μέλος).

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.

3. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα 
Τακτικό μέλος, 

4. Κων/νος  Λαμπρόπουλος 
Τακτ. μέλος).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προτείνει να συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:
      ►  Συζήτηση και  λήψη απόφασης  για  κοπή  τριών  (3)  δένδρων  (Μουριές)  σε 
πεζοδρόμιο της Τ. Κ. Άγρα της Δ. Ε. Έδεσσας.
        Η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
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  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 24126/23-10-2017 εισήγηση 
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

1. Νομικό πλαίσιο
      1.1  Με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, αποδόθηκαν στους Δήμους νέες  
αρμοδιότητες. Στο δε στοιχείο αρ.  32 της ως άνω διάταξης, όπως ισχύει σήμερα ορίζεται  
ότι :

«6.  Στο  άρθρο  75  παρ.  ΙΙ  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων προστίθενται  οι  
ακόλουθες αρμοδιότητες:  …26.. 27 … 28 .. 32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη  
μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών  
Αγορών,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  περιλαμβανομένης  της  χορήγησης 
επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς  
αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η  
οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω  
αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης

        1.2.  Ακόμη, στο άρθρο  8 παρ. 2 του Ν. 4264/14,  που θεσπίζει  το πλαίσιο  
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και αδειοδότησης των πωλητών που δραστηριοποιούνται  
σε αυτές, ορίζεται ότι :
   «2. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι:
(α) ….(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας,  το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν 
τον παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών,  
εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου, για  
δε  τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη 
μόνιμη διαμονή του στον οικείο Δήμο και  για τις  θέσεις  που προκηρύσσονται  σε  
αυτόν.

     1.3.  Σύμφωνα με το άρθρο  14 του Ν. 4264/14,   με τίτλο «Άδεια επαγγελματία 
πωλητή λαϊκών αγορών» και στις παρ. 2, 6 και ιδίως 7 ορίζεται ότι :

             «1.  …  2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής,  
χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, και μεταξύ 
αυτών κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις  
ακόλουθες κατηγορίες:….  3. …. 4. …5. … 6. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και  
ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. «Για το σκοπό 
αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει» προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε  
την  άδεια:   α)  Φορολογική ενημερότητα.   β)  Ασφαλιστική  ενημερότητα.   γ)  Υπεύθυνη  
δήλωση  του  ν.  1599/1986  ότι  συνεχίζουν  να  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.  Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της  
άδειας κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει  
εντός  δέκα (10)  εργάσιμων  ημερών  στην  αρχή  που  εξέδωσε  την  άδεια.  Σε  περίπτωση  
παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.  7. 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,όπου απαιτείται,
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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.

   1.4.     Περεταίρω, δυνάμει της αρ.   87/28-3-2017 απόφασης μεταβιβάστηκε μεταξύ  
άλλων  η  αρμοδιότητα  της  χορήγησης  ή  ανανέωσης  επαγγελματικών  αδειών  λαϊκών  
αγορών από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οικεία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
2. Ερμηνεία.
     Αν και ο νόμος δεν το ορίζει ρητά, η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών  
αγορών συνιστά μία κατ΄ ουσία νέα άδεια, καθώς  επεκτείνει την ισχύ των υπαρχουσών  
αδειών, απαιτώντας τη κατάθεση των δικαιολογητικών που κατατίθενται και στην αρχική  
χορήγηση τους και για το λόγο αυτό η απόφαση της  ανανέωσης των αδειών αυτών θα  
πρέπει να λαμβάνεται από το όργανο το οποίο είναι αρμόδιο και για την (αρχική) έκδοσή  
τους. Πέραν αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο  διατηρεί το τεκμήριο της αρμοδιότητας έναντι  
των  άλλων  οργάνων  του  Δήμου  (Ν.  3852/10,  άρθρο  65  παρ.  1)  και  ως  εκ  τούτου  
αρμοδιότητες που αποδίδονται γενικά  στους Δήμους, χωρίς να ορίζεται ή να συνάγεται  
σαφώς το αρμόδιο  όργανο που αποφασίζει,  θεωρείται  ότι  αποτελούν αρμοδιότητες  του  
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. 
          Εν κατακλείδι,  η αρμοδιότητα «ανανέωσης» των επαγγελματικών αδειών λαϊκών  
αγορών ανήκει  στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον οι αιτούντες έχουν κατά το χρόνο  
της αίτησης τη κατοικία τους στο Δήμο Έδεσσας και αυτό αποδεικνύεται  προσηκόντως,  
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω νόμου. Επειδή ωστόσο σύμφωνα με τα αναφερόμενα  
στην  υπό  (1.4)  σκέψη η  αρμοδιότητα  αυτή  έχει  μεταβιβαστεί,  νομίμως  και  αρμοδίως  
επιλαμβάνεται η ως άνω οικεία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
            Περεταίρω, οι προϋποθέσεις για την «ανανέωση», είναι αυτές που προβλέπει  
το άρθρο 14 του Ν. 4264/14 και  ιδίως στη παρ. 7 και  συνίστανται  στη κατάθεση των  
παρακάτω δικαιολογητικών :
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS,
ε) πιστοποιητικό υγείας, 
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,
        Ειδικώς επισημαίνεται ότι η προσκόμιση των εγγράφων της φορολογικής διοίκησης  
(Ε1,  Ε3,  εκκαθαριστικά),  άπτεται  του  ελέγχου  της  ενδεχόμενης  άσκησης  άλλου  
επαγγέλματος, τέτοιου που η άσκηση του επαγγέλματος του πωλητή λαϊκών αγορών, να  
έχει δευτερεύοντα οικονομικό ρόλο και  έτσι να αναιρείται  ο βιοποριστικός χαρακτήρας  
της δραστηριότητάς του, όπως απαιτεί ο νόμος.

3. Ιστορικό -Περιστατικά.
           Ο κ. ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικος Έδεσσας, είναι  
κάτοχος  της αρ. 4/2014 και με αρ. πρωτ. 29885/6-10-2014  επαγγελματικής άδειας  
λαϊκών  αγορών  που  εκδόθηκε  με  την  αρ.  153/2014  απόφαση  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου, μετά από προκήρυξη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
          Με  την  αρ.  22646/5-10-2017  αίτησή  του  και  τα  συνημμένα  σε  αυτήν  
δικαιολογητικά, ο κ.  ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αιτείται την ανανέωση  
της άδειάς του, λόγω παρόδου τριών ετών από την  έκδοσή της και λήξη της ισχύος της.
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         Επειδή  ο  παραπάνω  υπέβαλε  εμπρόθεσμα σχετική  αίτηση  και  όλα  τα 
απαιτούμενα σε αριθμό και πληρότητα δικαιολογητικά,  όπως αναφέρονται  πιο 
πάνω (  2η ενότητα),  ενώ παράλληλα από τον έλεγχο των φορολογικών εγγράφων δεν  
προέκυψε  η άσκηση άλλου  επαγγέλματος  ή η συνταξιοδότηση αυτού,  γεγονός για το  
οποίο άλλωστε ο ίδιος υπέβαλε την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86,
                                                           

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την  ανανέωση  της  ισχύος  της  αρ.  .  4/2014  και  με  αρ.  πρωτ.  29885/6-10-2014  
επαγγελματικής  άδειας  λαϊκών  αγορών  του  κ.  ΚΟΥΒΑΤΣΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  του  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τρία (3) έτη, σύμφωνα με το νόμο και το παραπάνω σκεπτικό.
           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσουν σχετικά.
           Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της, την αριθ. πρωτ. 24126/23-10-2017 εισήγηση του 
Τμήματος  Αδειοδοτήσεων  του  Δήμου,  την  αριθ.  87/2017  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις το άρθρο 73 παρ.1  εδ. Α του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 
Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
        Εγκρίνει  την ανανέωση  της ισχύος της,  αριθ.  4/2014 και  με αριθ.  πρωτ. 
29885/6-10-2014  που  εκδόθηκε  με  την  153/2014  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου, επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Κουβάτση Αναστασίου του 
Δημητρίου, για τρία (3) έτη.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:45 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 50/2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 6/11/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Ελισάβετ  Φράγκου-Κυανίδου, 
Μιχάλης Σαμλίδης ( Αναπλ. μέλος)

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Εσωτερική Διανομή:
-Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
-Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  &  Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.
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