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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  43/2017      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.708/9.2.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 

23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  
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10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Βερικούκης Χρήστος 6 Πέτκος Χρήστος 

2 Πασχάλης Αλέξανδρος 7 Φουνταλής Μιχαήλ 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν τα θέµατα 

ηµερήσιας διάταξης µε την εξής σειρά:  9ο έως 17ο και 1ο έως 8ο. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 2.433/7.2.2017 εισήγηση του Τµήµατος 

αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής: 

          Προκειµένου να εισηγηθούµε την προκήρυξη δύο (2) επαγγελµατικών αδειών πωλητών 
λαϊκών αγορών λάβαµε υπόψη µας το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, τις ανάγκες των λαϊκών αγορών 
καθώς και το ισοζύγιο των αδειών επαγγελµατιών πωλητών  που κατοικούν στο ∆ήµο µας, Η 
εισήγηση µας έχει ως εξής:  
 
          Έχοντας υπόψη:  
 

1. Νομικό πλαίσιο. 
 

1.1.   Ν. 4264/14, άρθρο 8  «Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών». 

«1. Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή 
επαγγελµατίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές οργανώσεις 
και αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. 
2. Αρµόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι: 
(α) ……(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο ∆ηµοτικό 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 ∆ήµο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν» 

  1.2.  Ν. 4264/14, άρθρο 14  «Άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών». 
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«1.Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, µπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελµατία 
πωλητή λαϊκών αγορών, µετά από σχετική προκήρυξη, η οποία εκδίδεται ……από τα οικεία 
∆ηµοτικά Συµβούλια για της λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας και εγκρίνεται µε απόφαση του 
αντίστοιχου Περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
για κάθε κατηγορία δικαιούχων, πλην των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 
του παρόντος άρθρου, κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την εφαρµογή του παρόντος και 
συγκροτείται τριµελής επιτροπή για τη διενέργεια κλήρωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, µε 
Πρόεδρο δικαστικό και µέλη από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και του οικείου δήµου. Για την 
επιλογή του Προέδρου, εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 5.» 

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:  

(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) 
και τυφλούς.  

(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε 
γονείς µε τρία τέκνα.  

(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του 
ν.1370/1944 (Α' 82).  

(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που 
προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές 
και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.  

(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 
παλιννοστούντες.  

(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια 
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.  

ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και 
άτοµα υπό απεξάρτηση.  

Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται µε τη διαδικασία της κλήρωσης της παραγράφου 1, στην οποία 
µετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και όταν ο 
αριθµός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθµό 
των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθµός των αιτήσεων από 
ανέργους είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες 
χορηγούνται µόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας.  

3.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.  

Οι άδειες επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες:  

α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κοµµένων ανθέων.  

β) βιολογικών νωπών, µεταποιηµένων και τυποποιηµένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιηµένων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα αναγνώρισης ως βιολογικών 
προϊόντων. 
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γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας).  

δ) κατεψυγµένων ειδών αλιείας-αλιευµάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασµάτων ζύµη. 

ε) ειδών κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις).  

στ) µέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκµετάλλευση χηµικών τουαλετών.  

ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισµών, φο µπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και 
δερµάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια…). 

η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών 
παντοπωλείου (µη εδώδιµα).  

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώµα), 
καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων 
οπωροφόρων, αµπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνον από τους 
πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α' 164), ως ισχύει, και των 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του.  

ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρή µορφή, εδώδιµα, τυροκοµικά και αλλαντικά), 
χαρτιού ατοµικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, µελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, 
τυποποιηµένου κοµµένου καφέ.  

Η άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονοµασία «Α∆ΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 
ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ύψους 0,11 µ. και 
πλάτους 0,08 µ., χρώµα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:  

α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ηµεροµηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.  

β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του.  

γ) Τον αριθµό µητρώου πωλητή µε ηλεκτρονική σήµανση.  

δ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆.Ο.Υ. του δικαιούχου.  

ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθµό ΑΜΚΑ του δικαιούχου.  

στ) Τη λαϊκή αγορά και τη συγκεκριµένη θέση εντός αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος 
της άδειας ανά ηµέρα, καθώς και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή των στοιχείων αυτών.  

ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισµένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια.  

η) Τις κατηγορίες πωλούµενων προϊόντων.» 
 
 
1.3.   Ν.  4314/14, άρθρο 92 παρ.3β. 

     «Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών Ελλάδος (Κ.Σ.Ο.Λ.Α.Ε.) της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξετάζει την 

αναγκαιότητα έκδοσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, αφού συγκεντρώνει τα πραγματικά 

δεδομένα και καθορίζει σε ετήσια βάση τον απαιτούμενο αριθμό έκδοσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών 

αγορών ανά Περιφέρεια και Δήμο, οι οποίες θα χορηγούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

14 του ν. 4264/2014 (Α 118).».  

 

2. Σκεπτικό 
   Από το συνδυασµό των διατάξεων του Ν.4264/2014 (άρθ. 8 παρ.2 & άρθ. 14 παρ. 1), αλλά 

και το σκοπό του νόµου, προκύπτει ότι ο εκάστοτε ∆ήµος είναι αρµόδιος τόσο για την προκήρυξη 
επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, όσο και για τη χορήγηση αυτών. Ο αριθµός 
των αδειών αυτών και η συχνότητα προκήρυξης τους δεν προβλέπεται στο νόµο, ενώ το Κεντρικό 
Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών Ελλάδος (Κ.Σ.Ο.Λ.Α.Ε.) της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου, δεν έχει συγκροτηθεί.  

    Λαµβάνοντας υπόψη,  την µη συγκρότηση του ως συλλογικού οργάνου (Κ.Σ.Ο.Λ.Α.Ε.), τον 
ιστορικό νοµοθέτη, την κοινή πείρα και λογική, προκύπτει, ότι η προκήρυξη επαγγελµατικών 
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αδειών επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ∆ήµου, ο οποίος ωστόσο λαµβάνει υπόψη του 
αφενός τυχόν ανακληθείσες ή ακυρωθείσες για οποιοδήποτε λόγο άδειες (π.χ. παραίτησης, 
συνταξιοδότησης, κ.λ.π.), το γεγονός ότι στις λαϊκές αγορές του ∆ήµου µας υπάρχουν κενές 
θέσεις περισσότερες από τις προτεινόµενες για προκήρυξη άδειες, καθώς και τις ανάγκες της 
αγοράς, όπως αυτές προκύπτουν από τη προσφορά και τη ζήτηση που καταγράφεται µε στοιχεία 
και ενδείξεις.  

    Στο ∆ήµο µας από τη έναρξη ισχύς του νόµου 4264/2014 (ΦΕΚ 118 
Α΄- 15-05-2014) και της 

µεταβίβασης σε αυτόν, της αρµοδιότητας  προκήρυξης και χορήγησης µεταξύ άλλων και των 
επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, έχουν καταργηθεί τρείς (3) επαγγελµατικές 
άδειες, εκ των οποίων οι δύο είναι της κατηγορίας (Α: νωπών οπωροκηπευτικών, αυγών, 
κοµµένων ανθέων) και µία της κατηγορίας (H: ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, 
εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου «µη εδώδιµα»).  

            Άλλωστε, η διαδικασία ανανέωσης των υπαρχουσών επαγγελµατικών αδειών του ∆ήµου 
µας -  από την οποία θα προέκυπτε η κατάργηση και ανάκληση και άλλων αδειών και άρα θα 
αυξάνονταν η ανάγκη προκήρυξης νέων - αναβάλλεται διαρκώς επί δύο και πλέον έτη.  

     Για τους πιο πάνω αναφερόµενους λόγους, εκτιµώντας ότι το έλλειµµα της προσφοράς 
πρωτογενών προϊόντων από την µείωση του αριθµού των αδειών αρµοδιότητάς µας, έχει µειωθεί 
κατά δύο και στο βαθµό που υπάρχουν κενές θέσεις, 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
Την προκήρυξη δύο (2) άδειες επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών της κατηγορίας (Α: 
νωπών οπωροκηπευτικών, αυγών, κοµµένων ανθέων). 
 

Η προκήρυξη, το περιεχόµενο της οποίας προκύπτει εµµέσως από της διατάξεις του άρθ. 14 του 
Ν.4264/2014 θα έχει ως εξής:  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΥΟ (2) Α∆ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
 

Ο ∆ήµος Έδεσσας έχοντας υπόψη : 
1. Το άρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τα άρθρα 8 & 14 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118
 

Α΄- 15-05-2014)  «Άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 

3. Την ανάγκη για πλήρωση των ανακληθέντων επαγγελματικών αδειών και την κάλυψη των 

αναγκών των Λαϊκών Αγορών,   

Προκηρύσσει δύο άδειες επαγγελµατιών λαϊκών αγορών της κατηγορίας (Α: Νωπών 
οπωροκηπευτικών, αβγών, κοµµένων ανθέων), µε τους κάτωθι όρους :   

 

Άρθρο 1 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, µπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελµατία 
πωλητή λαϊκών αγορών για τον ∆ήµο Έδεσσας , όπου σύµφωνα µε την περ. β της παρ. 2 του άρθ. 8 
του παραπάνω νόµου, θα πρέπει να έχει την κατοικία ή τη µόνιµη διαµονή του στον ∆ήµο 
Έδεσσας.  

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:  

(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) 
και τυφλούς.  
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(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε 
γονείς µε τρία τέκνα. 

(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 
1370/1944 (Α' 82).  

(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που 
προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές 
και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.  

(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 
παλιννοστούντες.  

(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια 
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.  

ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και 
άτοµα υπό απεξάρτηση.  

3. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται µε τη διαδικασία της κλήρωσης στην οποία µετέχουν όσοι 
έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθµός των 
προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που 
αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθµός των αιτήσεων από ανέργους είναι 
µικρότερος από τον αριθµό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται µόνο 
ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας.  

Κατά συνέπεια λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χορηγηθείσες άδειες είναι δύο στον αριθµό, και ότι αυτές 
χορηγούνται µε σειρά προτεραιότητας σε ποσοστά που ορίζει ο νόµος, η µία εξ αυτών θα χορηγηθεί 
στην κατηγορία (α) και η δεύτερη στην κατηγορία (β), εκτός εάν δεν υπάρχουν αιτούντες που 
ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες, οπότε οι άδειες παραχωρούνται σε δικαιούχους επόµενων 
κατηγοριών.    

 

Άρθρο 2 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν σε διάφορα στάδια τα εξής δικαιολογητικά: 

Α) Στάδιο επιλογής αρχικών δικαιούχων. 
Στο στάδιο αυτό, όπου επιλέγονται οι υποψήφιοι, υποβάλουν τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά : 

α) Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986  για τη συμμετοχή στη διαδικασία της χορήγησης άδειας 

επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας,  

στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι, δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος, ότι δεν έχει 

συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και ότι στο 

παρελθών δεν έχει μεταβιβάσει την άδειά του. 

β) Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. ή εκκαθαριστικό από το οποίο να αποδεικνύεται η μη άσκηση 

επαγγέλματος 

γ)  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Έδεσσας. 

δ) Ένα από τα κάτωθι δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας που κατά περίπτωση επικαλούνται 

στην αίτησή τους και ειδικότερα : 

δα) Για τα άτοµα µε αναπηρία, Γνωµάτευση Κ.Ε.Π.Α. από το οποίο αποδεικνύεται η αναπηρία 
τους.  

δβ) Για τους πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και για τους γονείς µε τρία παιδιά, 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων 
Ελλάδος).  

δγ) Για τους γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και τους γονείς που προστατεύουν άτοµα µε 
νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές 

ΑΔΑ: Ω57ΤΩΡΠ-2ΝΩ



 7 

αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, Γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής από το οποίο 
αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.  

δδ) Για τους οµογενείς Βορειοηπειρώτες και τους οµογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο του 
ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

δε) Για τους Έλληνες ΡΟΜΑ, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας , βεβαίωση εγγραφής στο 
δηµοτολόγιο του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.  

δζ) Για τα άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτοµα υπό απεξάρτηση, 
βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης, ότι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν πρόγραµµα 
απεξάρτησης. 

 

2. Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές στην αρµόδια υπηρεσία σε 
αποκλειστική προθεσµία 10 ηµερών από την πλήρη κατά νόµο δηµοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης. 

 

3.  Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες : α) αποδεκτών αιτήσεων όταν οι 
υποψήφιοι καταθέτουν όλα τα ως άνω απαραίτητα δικαιολογητικά σε αριθµό και πληρότητα και β) 
µη αποδεκτών αιτήσεων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η επεξεργασία των αιτήσεων και η ως άνω 
κατάταξη πραγµατοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 7 ηµερών από την λήξη της ως άνω 
προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου.   

 

 4. Οι πίνακες της προηγούµενης παραγράφου, αναρτώνται στο δηµοτικό κατάστηµα την εποµένη 
της λήξης της παραπάνω προθεσµίας. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας 7 ηµερών που άρχεται την 
ηµέρα ανάρτησης του παραπάνω πίνακα, υποβάλλονται αιτήσεις θεραπείας από τους τυχόν άµεσα 
θιγόµενους, οι οποίες εξετάζονται εντός προθεσµίας 7 ηµερών, οπότε οι ως άνω πίνακες 
οριστικοποιούνται ως αναρτήθηκαν αρχικά ή όπως µετέπειτα προέκυψαν µετά την τυχόν 
τροποποίησή τους.  

 
Άρθρο 3 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Οι αρχικώς δικαιούχοι του προηγούμενου άρθρου, όπως προέκυψαν μετά από την  

οριστικοποίηση των πινάκων, κατατάσσονται σε κατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της 

παρούσας. Η κατάταξη γίνεται με βάση την αποδεικνυόμενη ιδιότητα εκάστου αρχικώς δικαιούχου. 

Ακολουθεί η απόδοση των δύο προσφερόμενων αδειών σε κατηγορίες, με βάση την ποσόστωση της 

παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και σε σειρά προτεραιότητας όπως εκεί ορίζεται, ήτοι : 

     μία άδεια για την πρώτη σε σειρά ενεργή κατηγορία (κατηγορία Α) και  

     μία (1) άδεια για την δεύτερη σε σειρά ενεργή κατηγορία (κατηγορία Β).  

    Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιούχοι σε μία κατηγορία, η άδεια αποδίδεται στην επόμενη 

κατηγορία κατατασσόμενων.  

2. Αφού ολοκληρωθεί η απόδοση των δύο αδειών σε κατηγορίες δικαιούχων, και σε περίπτωση 

που οι αρχικώς δικαιούχοι μιας κατηγορίας είναι πάνω από ένας, για την απόδοση της κάθε μίας 

προσφερόμενης άδειας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αυτής. Η κλήρωση,  που 

συνεχίζεται μέχρι της ανάδειξης και επιλαχόντων υποψηφίων, διενεργείται δημόσια από την επιτροπή 

του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14, και σε αυτήν καλούνται οι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

3. Για την κατάταξη των αρχικώς δικαιούχων, την απόδοση των προσφερόμενων αδειών σε 

κατηγορίες, την ακολουθούμενη κλήρωση και τα αποτελέσματά της συντάσσεται πρακτικό, που 

υπογράφεται από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο υπαλλήλους. 

 

Άρθρο 4 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
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1. Οι τελικώς επιλεγέντες του προηγούµενου άρθρου και 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 ∆.Ο.Υ. 

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

γ) Πιστοποιητικό υγείας, σύµφωνα µε τη µε αριθµό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική 
απόφαση όπου αυτό απαιτείται. 

2. Η απόφαση που κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους εκδίδεται υπό τον όρο της προσκόµισης 
στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, των δικαιολογητικών της επόµενης παραγράφου, επαπειλεί 
ανάκλησης αυτής, µετά την πάροδο της προθεσµίας που αναφέρεται πιο κάτω. Σε τέτοια περίπτωση, 
η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και καλείται ο επόµενος επιλαχών της 
παρ. 2 του άρθρου 3. 

3. 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 λαϊκών αγορών: 

  α)  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλιστικού φορέα. 

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

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 επισηµειώνονται όλες οι 
σχετικές µεταβολές. 

 

Άρθρο 5 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.   ∆εν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελµατίας πωλητής ο οποίος στο παρελθόν είχε µεταβιβάζει 
την άδειά του, καθώς και ο επαγγελµατίας πωλητής που έχει  συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή 
αναπηρίας.  

2. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον 
οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία 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. 
3.   Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά οριζόµενα της παρ. 2 του άρθ. 
14 του Ν. 4264/2014, 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.  

4.    Η άδεια έχει χωρική ισχύ  σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4264/14, ή όπως ο 
νόµος κάθε φορά ορίζει. Η τοποθέτηση του αδειούχου σε συγκεκριµένες και θέσεις λαϊκές αγορές, 
γίνεται µε τη διαδικασία που ο νόµος προβλέπει. 

 

1.4.    Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί προς έγκριση στον οικείο περιφερειάρχη, ο οποίος 
παρακαλείται παράλληλα και µε την ίδια απόφαση να συγκροτήσει την επιτροπή κληρώσεων της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/14.  Προς το σκοπό αυτό ο ∆ήµος µας προτείνει ως µέλος της 
επιτροπής τον µόνιµο υπάλληλο του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Εµπορικών Ρυθµίσεων της 
∆/νσης Προγραµµατισµού κ. Μητσαράκη Χρήστο, κλάδου διοικητικού. 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Την προκήρυξη δύο (2) αδειών επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών της 

κατηγορίας (Α: νωπών οπωροκηπευτικών, αυγών, κοµµένων ανθέων), το περιεχόµενο της 

οποίας προκύπτει εµµέσως από της διατάξεις του άρθ. 14 του Ν.4264/2014 και αναφέρεται 

αναλυτικά στο εισηγητικό µέρος της παρούσας.  

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί προς έγκριση στον οικείο περιφερειάρχη, ο 

οποίος παρακαλείται παράλληλα και µε την ίδια απόφαση να συγκροτήσει την επιτροπή 

κληρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/14.  Προς το σκοπό αυτό ο ∆ήµος µας 

προτείνει ως µέλος της επιτροπής τον µόνιµο υπάλληλο του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και 

Εµπορικών Ρυθµίσεων της ∆/νσης Προγραµµατισµού κ. Μητσαράκη Χρήστο του 

Νικολάου, κατηγορίας/κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  43/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  15.2.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,    

Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-  Προϊστάµενο Τµήµατος αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων κ. 

Ε. Βιληγέννη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

ΑΔΑ: Ω57ΤΩΡΠ-2ΝΩ
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