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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  153/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΔΕΙΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ  ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 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. 25.790/22-8-2014 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 26 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Φίλιππος Γκιούρος (Πρόεδρος) 15 Γιώργος Κωστίδης
2 Μιχαήλ Μπέλμπας (Αντιπρόεδρος) 16 Ιωάννης Μουράτογλου
3 Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα (Γρ/τεας) 17 Ιωάννης Μπογδάνης
4 Δημήτριος Βάλτσης 18 Ζήσης Παπαγιάννης
5 Χρήστος Βερικούκης 19 Χρήστος Πέτκος
6 Τραϊανός Γιόντης 20 Δημήτριος Ποτίρης
7 Δημήτριος Γιώγας 21 Πέτρος Πριβαρτιτσάνης
8 Χρήστος Δασκάλου 22 Ευτυχία Ταμβίσκου
9 Χρήστος Ζαΐφης 23 Ιωάννης Τσεπκεντζής
10 Αικατερίνη Ζδρου 24 Χρήστος Τσιβόγλου
11 Αθανάσιος Κάρτας 25 Δημήτριος Φαρμούζης
12 Μαρία Κατσάρα – Βλάχου 26 Μιχαήλ Φουνταλής
13 Πέτρος Καραμήτσος
14 Ιωάννης Κίτκας

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, 
καθώς  τελεί  σε  αργία  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  29/2013  απόφαση  του  Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
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Ο  Δήμαρχος  κ.  Δημήτριος  Γιάννου  προσκλήθηκε  και  παρίσταται  στη 
συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε 
την  έναρξη  της  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  αναφέροντας  ότι 
προέκυψαν θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, σύμφωνα με  το άρθρο 65 παρ. 
5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4257/14 και ορίζει 
τα  εξής:  «Ένα  (1)  μήνα  πριν  από  την  διενέργεια  των  εκλογών  και  μέχρι  την 
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο 
για  θέματα που αναφέρονται  σε  έκτακτες  περιπτώσεις  εξαιρετικά  επείγουσας  και 
απρόβλεπτης  ανάγκης,  καθώς  και  για  θέματα  που  αφορούν  στην  υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων». 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 22/8/2014 εισήγηση του Τμήματος 
αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστ/των, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : εισήγηση για τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χρόνου κατάθεσης 
δικαιολογητικών  για  την  ανανέωση  των  αδειών  των  πωλητών  λαϊκών  αγορών, 
αρμοδιότητας έκδοσης του Δήμου Έδεσσας. 1. Ο επείγον χαρακτήρας της σύγκλησης του συμβουλίου και λήψης σχετικής απόφασης.       Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.  4264/2014 (ΦΕΚ-118 Α΄),  όλες οι  επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, οπότε και ανανεώνονται με  διαδικασία  που  ορίζεται  από  τις  ως  άνω  διατάξεις  και  αναφέρεται  διεξοδικά  πιο  κάτω.  Προκειμένου  οι  Δήμοι  της  χώρας  να  προβούν  στις  ως  άνω  διαδικασίες  ανανέωσης  των  αδειών αρμοδιότητάς τους, «τα Δημοτικά 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 δικαι-
ολογητικών του άρθρου 14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που  
υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.            Επειδή, τόσο από τη διατύπωση του νομοθέτη («τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν…») ,  όσο και από το σκοπό της διάταξης, που δεν είναι άλλος,  από την  έγκαιρη γνωστοποίηση-πρόσκληση των πωλητών προκειμένου αυτοί να έχουν το χρόνο να προμηθευτούν και εν συνεχεία να υποβάλλουν τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  την  ανανέωση  της  άδειας  επαγγελματία  πωλητή,  καθώς  οι υφιστάμενες άδειες λήγουν σε δεδομένη προθεσμία ήτοι την 31-10-2014, η παραπάνω προθεσμία που τίθεται για την έκδοση της απόφασης των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, είναι αποκλειστική. Με  βάση  τα παραπάνω  δικαιολογείται  ο  επείγον  χαρακτήρας του  θέματος  και  για  το  λόγο  αυτό εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης ενώπιον του σώματος το παραπάνω θέμα.
2. Το πλήρες κείμενο του σχετικού νόμου.Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014) : Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις« ……Άρθρο 39 Μεταβατικές διατάξεις1. ...  2.  Οι  υφιστάμενες  άδειες  του  άρθρου  14  [σ.σ.  :  άδειες  επαγγελματιών  λαϊκών  αγορών] 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 
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Κεντρικής  Μακεδονίας  για  τις  λαϊκές  αγορές  που  λειτουργούν  στην  Περιφέρεια  Αττικής  και  τη Μητροπολιτική  Ενότητα  Θεσσαλονίκης  και  τα  Δημοτικά  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 Δεκεμβρίου 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 παρόντος, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν….»
3. Εισηγητική Έκθεση επί της πρότασης λήψης απόφασης.            Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ-118 Α΄), όλες  οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014. Ο  νομοθέτης,  θέλησε  να επανεξετάσει  από μηδενική βάση και  με  ενιαίο  τρόπο,  τις  προϋποθέσεις  ισχύος  των  αδειών  αυτών  και  «στο  πλαίσιο  εξορθολογισμού  των  επαγγελματικών  αδειών» (εισηγητική έκθεση του νόμου, σελ. 5, Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, σελ. 1), αλλά και προς ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου αυτών, με βάση τις αρχές της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών (ό.π., σελ. 1 και σελ. 1 αντίστοιχα).          Προκειμένου όλες οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, να ανανεωθούν από τα αρμόδια κατά τόπο Δημοτικά Συμβούλια πρέπει –σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4264/14-  να  προσκληθούν  όλοι  οι  πωλητές  κάτοχοι  επαγγελματικών αδειών,  να  υποβάλλουν  τα δικαιολογητικά που ορίζει το άρθρο 14 του παραπάνω νόμου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η πρόσκληση αυτή γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου έκδοσης ή ανανέωσης των σχετικών αδειών, η αρμοδιότητα του οποίου ορίζεται με βάση τη κατοικία ή μόνιμη διαμονή του κάθε πωλητή (άρθρο 8 παρ. 2 στ. β΄).        Επίσης,  ο νόμος προβλέπει την τοιχοκόλληση της ως άνω απόφασης, αλλά και την ανάρτησή της  στο  διαδίκτυο  ή  τη  δημοσίευσή  της  σε  2  εφημερίδες,  καθώς  και  κοινοποίηση  στα  οικεία συνδικαλιστικά  όργανα  και  οργανώσεις  (σύλλογοι,  ομοσπονδίες),  με  σκοπό  τη  μέγιστη  δυνατή ενημέρωση  των  ενδιαφερομένων.  Προς  ενίσχυση  της  δημοσιότητας,  η  πρόταση  για  τη  λήψη  της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει σωρευτικά και όχι διαζευκτικά την ανάρτηση στο διαδίκτυο και τη δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα.           Περεταίρω, η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 39 παρ. 2 του Ν.  45264/14)  πρέπει να καθορίζει τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων πρέπει να κατατεθούν τα  κατά  νόμο  δικαιολογητικά  από  τους  δικαιούχους,  με  αλφαβητική  σειρά,  ενώ  προτείνεται  να καταγράφει ένα προς ένα τα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά.      Με βάση τα παραπάνω, η υπηρεσία μας προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης που ακολουθεί ευθύς πιο κάτω.
4. Περιεχόμενο και κείμενο προτεινόμενης απόφασης.             Το κείμενο της προτεινόμενης απόφασης έχει ως εξής
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Θέμα : Καθορισμός του χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών 
των πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας έκδοσης του Δήμου Έδεσσας.Έχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 39 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄- 15-5-2014) :  Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 6 υποπ.  32, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) :  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  αυτές  ισχύουν,  σύμφωνα  με  τις  οποίες,  η  κρατικού  χαρακτήρα αρμοδιότητα  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,  μεταβιβάστηκε  στους Δήμους.
3. Τις  διατάξεις  του  αρ.  65  επ.  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  Α΄87/7-6-2010),  :  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα Καλλικράτης», που  αφορούν  στην  αρμοδιότητα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  τη  σύγκληση αυτού και συναφή με τη λειτουργία του θέματα, 4. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114-Α) (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), περί «ενημερότητας οφειλών».5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄- 15-5-2014),  πρέπει να γίνει πρόσκληση των ενδιαφερομένων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών  αγορών  αρμοδιότητας  του  Δήμου  μας  και  να  καθοριστούν  συγκεκριμένα  χρονικά διαστήματα κατάθεσης των δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών αυτών.Αποφασίζουμε         Καθορίζουμε τα  χρονικά διαστήματα κατάθεσης των δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του Δήμου Έδεσσας, ήτοι των πωλητών που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια του Δήμου, ως εξής :

 πωλητές  με  επώνυμο  που  αρχίζει  από  «Α»  έως  και  «Θ»  προσέρχονται  για  κατάθεση  του φακέλου από Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.
 Επαγγελματίες  πωλητές  με  επώνυμο  που  αρχίζει  από  «Ι»  έως  και  «Ν»  προσέρχονται  για κατάθεση  του  φακέλου  από  Δευτέρα  20  Οκτωβρίου  2014  έως  και  την  Παρασκευή  24 Οκτωβρίου 2014.
 Επαγγελματίες  πωλητές  με  επώνυμο  που  αρχίζει  από  «Ξ»  έως  και  «Ω»  προσέρχονται  για κατάθεση  του  φακέλου  από  Δευτέρα  27  Οκτωβρίου  2014  έως  και  την  Παρασκευή  31 Οκτωβρίου 2014, εξαιρουμένης της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.             Όλοι οι πωλητές προσέρχονται τις ώρες από 09:00 έως και 14:00 τις ως άνω οριζόμενες ημέρες. Μη προσέλευση στα οριζόμενα χρονικά διαστήματα, δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής  αδυναμίας ή ανωτέρας βίας ή οποία πρέπει να αποδεικνύεται προσηκόντως.                 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, είναι τα εξήςα) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
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β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του οικείου 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 και η) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Έδεσσας.
        Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν  είναι  πλήρη  ή  δεν  αιτιολογούν  την  ανανέωση  της  άδειας,  η  ανανέωση  απορρίπτεται,  ενώ ενημερώνεται προς τούτο ο ενδιαφερόμενος με απόδειξη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ή άλλο πρόσφορο τρόπο σύμφωνα με το νόμο.              Η απόφαση αυτή, να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα συντασσόμενο προς τούτο  σχετικό αποδεικτικό, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας και να δημοσιευτεί σε μία  ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 

Απ οφασ ί ζ ε ι  ομόφωνα
         Καθορίζουμε τα χρονικά διαστήματα κατάθεσης των δικαιολογητικών για την 
ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του 
Δήμου  Έδεσσας,  ήτοι  των  πωλητών  που  κατοικούν  ή  διαμένουν  μόνιμα  στα 
διοικητικά όρια του Δήμου, ως εξής :

 πωλητές  με  επώνυμο  που  αρχίζει  από  «Α»  έως  και  «Θ»  προσέρχονται  για 
κατάθεση  του  φακέλου  από  Δευτέρα  13  Οκτωβρίου  2014  έως  και  την 
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.

 Επαγγελματίες  πωλητές  με  επώνυμο  που  αρχίζει  από  «Ι»  έως  και  «Ν» 
προσέρχονται για κατάθεση του φακέλου από Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 
έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.

 Επαγγελματίες  πωλητές  με  επώνυμο  που  αρχίζει  από  «Ξ»  έως  και  «Ω» 
προσέρχονται για κατάθεση του φακέλου από Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 
έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, εξαιρουμένης της αργίας της 
28ης Οκτωβρίου.
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             Όλοι οι πωλητές προσέρχονται τις ώρες από 09:00 έως και 14:00 τις ως άνω  
οριζόμενες  ημέρες.  Μη  προσέλευση  στα  οριζόμενα  χρονικά  διαστήματα, 
δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας ή ανωτέρας βίας ή οποία 
πρέπει να αποδεικνύεται προσηκόντως.

                 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, είναι τα εξής

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του οικείου 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 και 

η) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Έδεσσας.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, 
όταν  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  δεν  είναι  πλήρη  ή  δεν  αιτιολογούν  την 
ανανέωση της άδειας,  η ανανέωση απορρίπτεται,  ενώ ενημερώνεται  προς τούτο ο 
ενδιαφερόμενος με απόδειξη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ή άλλο πρόσφορο 
τρόπο σύμφωνα με το νόμο.

Η  παρούσα  απόφαση,  να  τοιχοκολληθεί  στο  δημοτικό  κατάστημα 
συντασσόμενο προς τούτο σχετικό αποδεικτικό,  να αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Έδεσσας, να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα 
και  να  κοινοποιηθεί  με  απόδειξη  στην  Ομοσπονδία  και  τους  Συλλόγους  των 
επαγγελματιών πωλητών για την ενημέρωση των μελών τους. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  153/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 
Έδεσσα  27/8/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βάλτσης Δημήτριος, Βερικούκης Χρήστος, Γιόντης 
Τραϊανός, Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, 
Ζαΐφης Χρήστος, Ζδρου Αικατερίνη, 
Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Καραμήτσος 
Πέτρος, Κάρτας Αθανάσιος, Κατσάρα – Βλάχου 
Μαρία, Κίτκας Ιωάννης,  Κωστίδης Γεώργιος, 
Μουράτογλου Ιωάννης, Μπέλμπας Μιχαήλ, 
Μπογδάνης Ιωάννης,  Παπαγιάννης Ζήσης,
 Πέτκος Χρήστος, Ποτίρης Δημήτριος,
Πριβαρτιτσάνης Πέτρος, Ταμβίσκου Ευτυχία, 
Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιβόγλου Χρήστος, 
Φαρμούζης Δημήτριος, Φουνταλής Μιχαήλ.  

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
      - Τμήμα αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστ/των κ. Ε. Βιληγέννη
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
      - Δ/νση Προγραμματισμού κα Ε. Ουρούμη
        - Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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