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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 187/2018
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
22. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Σήμερα Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11970/29.6.2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

11

Ρυσάφης Αντώνιος

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

12

Σαμλίδης Μιχαήλ

3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

13

Σόντρας Ιωάννης

4

Βερικούκης Χρήστος

14

Ταμβίσκου Ευτυχία
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5

Γιώγας Δημήτριος

15

Ταπαζίδης Δημήτριος

6

Δασκάλου Χρήστος

16

Τσιβόγλου Χρήστος

7

Δίου Αναστάσιος

17

Φουνταλής Μιχαήλ

8

Ζδρου Αικατερίνη

18

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

9

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

19

Χατζόγλου Ιωάννης

10

Πασχάλης Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

5

Κούκος Γεώργιος

2

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

6

Μάρκου Διονύσιος

3

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

7

Μουράτογλου Ιωάννης

4

Δημητριάδης Βασίλειος

8

Πέτκος Χρήστος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
και αφορούν την κοινότητά όμως δεν παραβρέθηκε.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν
τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας
Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων:
α. Άγρα - Θεόφιλος Καραμπάσης
β. Ριζαρίου - Κωνσταντίνος Δημητριάδης
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν
τα θέματα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ.12110/3.7.2018 εισήγηση της
Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής
ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:

2

ΑΔΑ: 72ΥΨΩΡΠ-1ΗΩ

«Α) Εισαγωγή
αα) Εισηγητική έκθεση
Με την αρ. 119/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας,
αποφασίστηκε η δημιουργία δύο (2) θέσεων στάσιμου εμπορίου για επαγγελματίες
πωλητές. Οι δύο θέσεις που ορίστηκαν στην περιοχή Καταρρακτών επί κοινοχρήστου
χώρου, αφορούν επαγγελματίες πωλητές με αντικείμενο «πρωτογενή διατροφικά
προϊόντα γης» (κατά το άρθρο 17 του Ν. 4497/17) και πληρούν τις ελάχιστες
αποστάσεις που προβλέπει ο Ν. 4497/17 και τις λοιπές προϋπόθεσες αυτού και
βρίσκονται σε ακριβές σημείο που αποτυπώνεται στο σκαρίφημα που συνοδεύει την
ως άνω απόφαση και επισυνάπτεται στην παρούσα.
Στα πλαίσια της ως άνω απόφασης λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι στο Δήμο
Έδεσσας αφενός δεν έχουν ποτέ καθοριστεί θέσεις στάσιμου εμπορίου και αφετέρου
ιδίως στην περιοχή των καταρρακτών εκτιμάται ότι υπάρχει ζήτηση από τους
επισκέπτες της περιοχής αυτής για πρωτογενή προϊόντα γης (κυρίως φρούτα), ζήτηση
η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί άλλως, καθώς δεν υπάρχουν εκεί ομοειδείς
επιχειρήσεις.

ββ) Νομικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4497/17,
«για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται
άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος. 2. Οι θέσεις
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς
χώρους….»
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4497/17,
«οι άδειες επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου καθορίζονται από τα
Δημοτικά Συμβούλια των οικείων δήμων και προκηρύσσονται σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 20. Στην προκήρυξη αναφέρονται
και τα είδη των αδειών ανά κατηγορία, οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, από όπου θα
διενεργούνται οι πωλήσεις, τα καταβαλλόμενα υπέρ του δήμου τέλη και κάθε άλλο
σχετικό θέμα. Ο Δήμαρχος ορίζει πενταμελή επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των
αιτήσεων και υπάλληλο του δήμου για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής. Η
προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της
οικείας Περιφέρειας και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας. Για την εκτίμηση της ανάγκης για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, είναι η
ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα,
οι λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο, η πυκνότητα του πληθυσμού, η ανάγκη για
προμήθεια του πληθυσμού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των
προς διάθεση αδειών και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Οι επιλεγέντες
αδειούχοι επιλέγουν κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το σύστημα
μοριοδότησης, το είδος της άδειας που θα λάβουν».
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Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4497/17,
«1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα.
Ειδικότερα, οι προς διάθεση άδειες κατανέμονται ως εξής:
α. Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά
άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2.
β. Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων και
αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά.
2. Στην Ομάδα 1 της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται: α. τα άτομα με αναπηρία, από
οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 50%, β. οι πολύτεκνοι και τα
τέκνα αυτών, γ. οι τρίτεκνοι, δ. οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία
τουλάχιστον 50% ή προστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down,
εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης, ε. άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι Ρομά…….,
στ. άτομα απεξαρτημένα από
εξαρτησιογόνες ουσίες,
ζ. οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών,
η. οι
αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία (3) έτη
στερητικής της ελευθερίας ποινής.
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20
«9. Για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, η
προκήρυξη εκδίδεται από την Περιφέρεια και για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών
πωλητών στάσιμου εμπορίου από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Στην τελευταία
περίπτωση, η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων συγκροτείται από τον δήμαρχο και
αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου. Κατά τα λοιπά, για τη χορήγηση αδειών
επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8».
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 7 του ως άνω άρθρου 20,
«Από τους πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά, η επιτροπή αξιολόγησης
καταρτίζει, σύμφωνα με το άρθρο 34, πίνακα επιλεγέντων, κατά του οποίου χωρεί
ένσταση ενώπιον της επιτροπής. Η προθεσμία ένστασης λήγει δεκάπεντε (15) ημέρες
μετά την ανάρτηση των σχετικών πινάκων».
Κατόπιν αυτών, έχοντας υπόψη εισηγούμαστε την προκήρυξη για τη
χορήγηση δύο (2) αδειών στάσιμου εμπορίου για επαγγελματίες πωλητές, με
είδη εμπορίας «πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης» στην πόλη της Έδεσσας,
σύμφωνα με το Ν. 4497/17 ως εξής :

Β) Εισήγηση
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας
Προκηρύσσει
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Τη χορήγηση δύο (2) επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου για την
περιοχή της Έδεσσας με αντικείμενο πώλησης πρωτογενή διατροφικά προϊόντα
γης» στην περιοχή Καταρρακτών και σε αντίστοιχα σημεία-θέσεις έκτασης 4Χ2
μέτρα, που εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα, και προσδιορίστηκαν με την
ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Δήμου Έδεσσας, ως εξής :
ΑΡΘΡΟ1 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1) Δικαιούχοι της μίας εκ των δύο αδειών (60%) είναι άνεργα ενήλικα φυσικά
πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας, που ανήκουν ταυτόχρονα σε μία
από τις παρακάτω κατηγορίες για τις αναγράφονται τα μόρια που αντιστοιχούν σε
αυτές (Ομάδα 1) :
ΟΜΑΔΑ 1
Κατηγορία
α) άτομα με
αναπηρία

Αριθμός Μορίων

Δικαιολογητικό

15 μόρια για αναπηρία έως 50%
Γνωμάτευση
και 31 μόρια για αναπηρία 67% και Κ.Ε.Π.Α.
πάνω
40 μόρια, ειδικά αν η αναπηρία
Γνωμάτευση
είναι μη ιατή και αφορά στη
Κ.Ε.Π.Α.
λειτουργική κατάσταση των
οφθαλμών (μείωση οπτικής
οξύτητας ή/και διαταραχή των
οπτικών πεδίων) σε ποσοστό 80%
και άνω.

β) πολύτεκνοι και
τέκνα αυτών

31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας πιστοποιητικό
αυτής διπλασιάζονται σε
οικογενειακής
περίπτωση μονογονεϊκής
κατάστασης ή ΑΣΠΕ
οικογένειας

γ) τρίτεκνοι

15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας πιστοποιητικό
αυτής διπλασιάζονται σε
οικογενειακής
περίπτωση μονογονεϊκής
κατάστασης ή ΑΣΠΕ
οικογένειας

δ) γονείς κηδεμόνες
ανήλικων τέκνων
με αναπηρία και σε
γονείς που
προστατεύουν
άτομα με νοητική
αναπηρία,
αυτισμό, σύνδρομο
down, εγκεφαλική
παράλυση, βαριές
και πολλαπλές

23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας Γνωμάτευση
αυτής τριπλασιάζονται σε
Υγειονομικής
περίπτωση μονογονεϊκής
Επιτροπής από το
οικογένειας
οποίο
αποδεικνύεται η
ιδιότητα αυτή.
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αναπηρίες και
πολλαπλές
ανάνκες
εξάρτησης
ε) άτομα
8 μόρια
απεξαρτημένα από
εξαρτησιογόνες
ουσίες

βεβαίωση από
κέντρο απεξάρτησης

στ) προστάτες
10 μόρια
μονογονεϊκών
οικογενειών που
δεν εντάσσονται
στις κατηγορίες β,
γ και δ)

Πιστοποιητικό
Οικογενειακής
κατάστασης

ζ)
8 μόρια
αποφυλακισθέντες
από μακρόχρονη
ποινή

Αποφυλακιστήριο
έγγραφο

2) Δικαιούχοι της δεύτερης εκ των δύο αδειών (40%) είναι άνεργα ενήλικα φυσικά
πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας; (Ομαδα 2).
Παρατήρηση : Η κατηγορία «ε) άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε
οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού όπως οι Ρομά», δεν δύναται να
συμπεριληφθεί στις ως άνω κατηγορίες καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Κ.Υ.
Απόφαση που θα καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για την
υπαγωγή στην περίπτωση αυτή και με τον τρόπο αυτό καθίσταται αδύνατη η
ασφαλής και νόμιμη ένταξη οιουδήποτε στην κατηγορία αυτή.
Άρθρο 2 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ
1. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψήφιων δικαιούχων
που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 και χορηγείται Η ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ με βάση τη
μοριοδότηση του παραπάνω πίνακα. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα
περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται αυτός που έχει μικρότερο οικογενειακό εισόδημα
με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού
έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο επιλεγείς για τη
χορήγηση της άδειας, επιλέγει ίδιος τη θέση στην οποία θα δραστηριοποιηθεί.
2. Αν δεν υπάρξει υποψήφιος για την Ομάδα 1, η άδεια αυτή προστίθεται στην
Ομάδα 2. Επίσης, οι υποψήφιοι της ομάδας 1, που, σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους,
δεν τους χορηγείται άδεια, προστίθενται στους υποψηφίους της Ομάδας 2.
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ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1.
Στο δεύτερο στάδιο διατίθεται Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ που αφορά την Ομάδα 2
(άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα), αλλά και η άδεια που αντιστοιχεί στην Ομάδα 1
(άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες), μόνο σε
περίπτωση που για αυτήν δεν έχει υπάρξει κανένας υποψήφιος.
2. Οι υποψήφιοι της Ομάδας 2 και οι υποψήφιοι της Ομάδας 1 στους οποίους δεν
χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο, κατατάσσονται όλοι μαζί σε αύξουσα σειρά, με
βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζονται στην Πράξη
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Για τη
χορήγηση της ή των αδειών επιλέγονται οι υποψήφιοι με το χαμηλότερο εισόδημα.
Παρατήρηση : Ως Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου
οικονομικού έτους λογίζεται αυτή του 2018, που αφορά εισοδήματα του 2017.

Άρθρο 3 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή
υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από Δευτέρα
23/07/2018 έως και Τρίτη 31/07/2018 τα εξής δικαιολογητικά :
α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι
άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι
ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία
πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο
παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου,
β. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,
γ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού
έτους,
δ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι
πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες της ομάδας 1 (βλ.
σχετική στήλη του εκεί πίνακα).
η. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δήμου Έδεσσας.
2.
Μετά τη λήψη των δύο παραπάνω σταδίων, και αφού η αρμόδια επιτροπή
επεξεργαστεί τους σχετικούς φακέλους, αναρτώνται στο δημοτικό κατάστημα,
εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών, σε πίνακες τα ονόματα :
α) των αποκλειομένων από τη διαδικασία
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β) των δικαιούχων και κατά σειρά προτεραιότητας ανά ομάδα σύμφωνα με την
προκήρυξη και
γ) των δύο τελικώς επιλεγέντων.
Ταυτόχρονα δίδεται προθεσμία άλλων 15 ημερών για την υποβολή τυχόν
ενστάσεων κατά των παραπάνω πινάκων, οι οποίες εξετάζονται από την ως άνω
επιτροπή, τα δε αποτελέσματα αναρτώνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη
επομένη της λήξης υποβολής των ενστάσεων, οπότε και οι πίνακες καθίστανται
οριστικοί.

Άρθρο 4 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Οι τελικώς επιλεγέντες προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση για την
χορήγησης της άδειας από το αρμόδιο όργανο
υποβάλλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
β) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία
τρία έτη.
γ) βεβαίωση ασφάλισης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
δ) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012
(Β'1199) υπουργική απόφαση.
2.
Οι αδειούχοι, κάτοχοι της απόφασης του προηγούμενου άρθρου, αφού
διεκπεραιώσουν τις ασφαλιστικές και φοροτεχνικές τους υποχρεώσεις, οφείλουν να
προσκομίσουν εντός 15 ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να
χορηγηθεί η άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου :
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.
β) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Για το λόγο αυτό, η απόφαση της παρ. 1 που κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους εκδίδεται υπό τον όρο της προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου, των παραπάνω δικαιολογητικών, επ΄απειλή ανάκλησης αυτής, μετά την
πάροδο της ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση, η απόφαση ανάκλησης
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και καλείται ο επόμενος επιλαχών των πινάκων
του άρθρου 3.
3. Μετά την οριστικοποίηση της δραστηριοποίησης του αδειούχου, αυτός καλείται από
το Τμήμα Εσόδων του Δήμου για την καταβολή του ετήσιου τέλους, το οποίο ορίζεται
στην 268/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, η οποία
εξακολουθεί να ισχύει, και ανέρχεται σε 28,48 ευρώ ανά μήνα καταβαλλόμενο άπαξ σε
ετήσια βάση και για τη χρήση του 2018 ως περίοδος προσαρμογής. Από το έτος 2019
και έπειτα το παραπάνω τέλος θα αναπροσαρμοστεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που λαμβάνεται πριν τη λήξη εκάστου έτους.
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4. Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο
πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν.
4389/2016 (Α΄ 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί, τα
προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο
(ανταποδοτικά, δημοτικά κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ. Για το λόγο αυτό, ο
αδειούχος με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου πωλητή προς τους
αρμόδιους φορείς, δηλώνει ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η
πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό, τον αριθμό της άδειας υπαίθριου εμπορίου και τον
αριθμό της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα
ανωτέρω δικαιώματα.
4. Η άδεια, η οποία φέρεται από τον κάτοχό της και επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο
στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κατά νόμο
στοιχεία, υπογράφεται και σφραγίζεται από τα αρμόδια όργανα, σε αυτήν δε
καταγράφονται και υποσημειώνονται όλες οι σχετικές μεταβολές ή εκδίδονται
συναφείς με αυτήν πράξεις.
Άρθρο 5 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 . Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και θεωρείται κάθε τρία χρόνια από την
εκδούσα αρχή.
2. Η άδεια ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο σημείο για το οποίο χορηγήθηκε και
περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθμ.
119/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93
του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Προκηρύσσει
Τη χορήγηση δύο (2) επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου για την
περιοχή

της

Έδεσσας με αντικείμενο πώλησης «πρωτογενή διατροφικά προϊόντα

γης» στην περιοχή Καταρρακτών και σε αντίστοιχα σημεία-θέσεις έκτασης 4Χ2 μέτρα,
που εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα, σύμφωνα το Ν.4497/2017, ως
εξής:
ΑΡΘΡΟ1 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1) Δικαιούχοι της μίας εκ των δύο αδειών (60%) είναι άνεργα ενήλικα φυσικά
πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας, που ανήκουν ταυτόχρονα σε μία
από τις παρακάτω κατηγορίες για τις αναγράφονται τα μόρια που αντιστοιχούν σε
αυτές (Ομάδα 1) :
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ΟΜΑΔΑ 1
Κατηγορία
α) άτομα με αναπηρία

Αριθμός Μορίων
15 μόρια για αναπηρία έως 50%

Δικαιολογητικό
Γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.

και 31 μόρια για αναπηρία 67% και
πάνω
40 μόρια, ειδικά αν η αναπηρία

Γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.

είναι μη ιατή και αφορά στη
λειτουργική κατάσταση των
οφθαλμών (μείωση οπτικής
οξύτητας ή/και διαταραχή των
οπτικών πεδίων) σε ποσοστό 80%
και άνω.
β) πολύτεκνοι και τέκνα 31 μόρια, τα μόρια της
αυτών

πιστοποιητικό

κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται οικογενειακής
σε περίπτωση μονογονεϊκής

κατάστασης ή ΑΣΠΕ

οικογένειας
γ) τρίτεκνοι

15 μόρια, τα μόρια της

πιστοποιητικό

κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται οικογενειακής
σε περίπτωση μονογονεϊκής

κατάστασης ή ΑΣΠΕ

οικογένειας
δ) γονείς - κηδεμόνες

23 μόρια, τα μόρια της

Γνωμάτευση

ανήλικων τέκνων με

κατηγορίας αυτής

Υγειονομικής

αναπηρία και σε γονείς τριπλασιάζονται σε περίπτωση

Επιτροπής από το

που προστατεύουν

οποίο αποδεικνύεται

άτομα με νοητική

μονογονεϊκής οικογένειας

η ιδιότητα αυτή.

αναπηρία, αυτισμό,
σύνδρομο down,
εγκεφαλική παράλυση,
βαριές και πολλαπλές
αναπηρίες και
πολλαπλές ανάνκες
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εξάρτησης
ε) άτομα απεξαρτημένα 8 μόρια

βεβαίωση από κέντρο

από εξαρτησιογόνες

απεξάρτησης

ουσίες
στ) προστάτες

10 μόρια

Πιστοποιητικό

μονογονεϊκών

Οικογενειακής

οικογενειών που δεν

κατάστασης

εντάσσονται στις
κατηγορίες β, γ και δ)
ζ) αποφυλακισθέντες

8 μόρια

Αποφυλακιστήριο

από μακρόχρονη ποινή

έγγραφο

2) Δικαιούχοι της δεύτερης εκ των δύο αδειών (40%) είναι άνεργα ενήλικα φυσικά
πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας; (Ομαδα 2).

Παρατήρηση : Η κατηγορία «ε) άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε
οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού όπως οι Ρομά», δεν δύναται
να συμπεριληφθεί στις ως άνω κατηγορίες καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Κ.Υ.
Απόφαση που θα καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για την
υπαγωγή στην περίπτωση αυτή και με τον τρόπο αυτό καθίσταται αδύνατη η
ασφαλής και νόμιμη ένταξη οιουδήποτε στην κατηγορία αυτή.

Άρθρο 2 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.

Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψήφιων δικαιούχων

που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 και χορηγείται Η ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ με βάση τη
μοριοδότηση του παραπάνω πίνακα. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν
τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται αυτός που έχει μικρότερο οικογενειακό εισόδημα
με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού
έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο επιλεγείς για τη
χορήγηση της άδειας, επιλέγει ίδιος τη θέση στην οποία θα δραστηριοποιηθεί.
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2.

Αν δεν υπάρξει υποψήφιος για την Ομάδα 1, η άδεια αυτή προστίθεται στην

Ομάδα 2. Επίσης, οι υποψήφιοι της ομάδας 1, που, σύμφωνα με τη μοριοδότησή
τους, δεν τους χορηγείται άδεια, προστίθενται στους υποψηφίους της Ομάδας 2.
ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1.

Στο δεύτερο στάδιο διατίθεται Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ που αφορά την Ομάδα 2

(άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα), αλλά και η άδεια που αντιστοιχεί στην Ομάδα 1
(άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες), μόνο σε
περίπτωση που για αυτήν δεν έχει υπάρξει κανένας υποψήφιος.
2. Οι υποψήφιοι της Ομάδας 2 και οι υποψήφιοι της Ομάδας 1 στους οποίους δεν
χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο, κατατάσσονται όλοι μαζί σε αύξουσα σειρά,
με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζονται στην Πράξη
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Για τη
χορήγηση της ή των αδειών επιλέγονται οι υποψήφιοι με το χαμηλότερο εισόδημα.
Παρατήρηση : Ως Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου
οικονομικού έτους λογίζεται αυτή του 2018, που αφορά εισοδήματα του 2017.
Άρθρο 3 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή
υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από Δευτέρα
23/07/2018 έως και Τρίτη 31/07/2018 τα εξής δικαιολογητικά :
α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι
άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,
ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια
επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος
δεν υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου
εμπορίου,
β. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,
γ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους,
δ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι
πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες της ομάδας 1 (βλ.
σχετική στήλη του εκεί πίνακα).
η. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δήμου Έδεσσας.
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2.

Μετά τη λήψη των δύο παραπάνω σταδίων, και αφού η αρμόδια επιτροπή

επεξεργαστεί τους σχετικούς φακέλους, αναρτώνται στο δημοτικό κατάστημα, εντός
τεσσάρων εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών, σε πίνακες τα ονόματα :
α) των αποκλειομένων από τη διαδικασία
β) των

δικαιούχων και κατά σειρά προτεραιότητας ανά ομάδα σύμφωνα με την

προκήρυξη και
γ) των δύο τελικώς επιλεγέντων.
Ταυτόχρονα δίδεται προθεσμία άλλων 15 ημερών για την υποβολή τυχόν
ενστάσεων κατά των παραπάνω πινάκων, οι οποίες εξετάζονται από την ως άνω
επιτροπή, τα δε αποτελέσματα αναρτώνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη
επομένη της λήξης υποβολής των ενστάσεων, οπότε και οι πίνακες καθίστανται
οριστικοί.
Άρθρο 4 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Οι τελικώς επιλεγέντες προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση για την
χορήγησης της άδειας από το αρμόδιο όργανο

υποβάλλουν τα παρακάτω

δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
β) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία
τρία έτη.
γ) βεβαίωση ασφάλισης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
δ) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199)
υπουργική απόφαση.
2.

Οι αδειούχοι, κάτοχοι της απόφασης του προηγούμενου άρθρου, αφού

διεκπεραιώσουν τις ασφαλιστικές και φοροτεχνικές τους υποχρεώσεις, οφείλουν να
προσκομίσουν εντός 15 ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να
χορηγηθεί η άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου :
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.
β) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
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Για το λόγο αυτό, η απόφαση της παρ. 1 που κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους εκδίδεται υπό τον όρο της προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου, των παραπάνω δικαιολογητικών, επ΄απειλή ανάκλησης αυτής, μετά την
πάροδο της ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση, η απόφαση ανάκλησης
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και καλείται ο επόμενος επιλαχών των πινάκων
του άρθρου 3.
3.

Μετά την οριστικοποίηση της δραστηριοποίησης του αδειούχου, αυτός καλείται

από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου για την καταβολή του ετήσιου τέλους, το οποίο
ορίζεται στην 268/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, η
οποία εξακολουθεί να ισχύει, και ανέρχεται σε 28,48 ευρώ ανά μήνα καταβαλλόμενο
άπαξ σε ετήσια βάση και για τη χρήση του 2018 ως περίοδος προσαρμογής. Από το
έτος 2019 και έπειτα το παραπάνω τέλος θα αναπροσαρμοστεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται πριν τη λήξη εκάστου έτους.
4.

Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο

πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν.
4389/2016 (Α΄ 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί, τα
προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο
(ανταποδοτικά, δημοτικά κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ. Για το λόγο αυτό, ο
αδειούχος με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου πωλητή προς τους
αρμόδιους φορείς, δηλώνει ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η
πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό, τον αριθμό της άδειας υπαίθριου εμπορίου και τον
αριθμό της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα
ανωτέρω δικαιώματα.
5. Η άδεια, η οποία φέρεται από τον κάτοχό της και επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο
στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κατά νόμο
στοιχεία, υπογράφεται και σφραγίζεται από τα αρμόδια όργανα, σε αυτήν δε
καταγράφονται και υποσημειώνονται όλες οι σχετικές μεταβολές ή εκδίδονται
συναφείς με αυτήν πράξεις.

Άρθρο 5 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 . Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και θεωρείται κάθε τρία χρόνια από την
εκδούσα αρχή.
2. Η άδεια ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο σημείο για το οποίο χορηγήθηκε και
περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 187/2018
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δίου

Ακριβές απόσπασμα

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Λαμπρόπουλος

Έδεσσα 5.7.2018

Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης
Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,
Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-

Προϊστάμενο Τμήματος αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών
δραστηριοτήτων Ε. Βιληγέννη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης Δ. Μεταξά

-

Αντιδήμαρχο Τ.Υ., Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ταπαζίδη
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