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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  184/2016 
 
 «Περί χορηγήσεως επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Σουρλάς  Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 4. Δρίβας Θεόδωρος 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 5. Κολλιάκος Ιωάννης 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 6. Λεκάκης Δημήτριος 
 7. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος 7. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα 8. Πετράκης Χρήστος 
 9. Βουνελάκης Γεώργιος 9. Τσαφατίνου Κατερίνα             
10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή 10. Δουμάνη  Σοφία 
11. Παπαδάκης Πιερρής 11. Κόκκορης Παναγιώτης 
12. Σπυριδάκου Θεοδούλη  12. Λυριωτάκης Ιωάννης 
13. Κουλουβάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Νεκτάριος   
15. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. 
Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,  
Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο  ο οποίος 
είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθ. 93 του Ν.4314/ 2014 (ΦΕΚ 265/23.12.14 τεύχος Α΄): 
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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 
Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές 
αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και 
από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια για τις 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 Ελληνες 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 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. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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 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, 
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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. 

8. 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, 

γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας), 
δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων 

ζύμης, 
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. 

9. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από 
περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής: 

α) κατηγορίες α', β' και ι' 
β) κατηγορίες ε' και στ' και 
γ) κατηγορίες ζ', η' και θ'. 
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται από τις κατηγορίες στ', ζ', η', θ' και ι' στις κατηγορίες α', β', γ', 

δ' και ε', καθώς και μεταξύ των κατηγοριών α', β', γ', δ' και ε'. 
10. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ 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 Δ.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.» 
2) Την υπ’ αριθ. 256/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του χώρου 

διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας αυτών» 
3) Την υπ’ αριθ. 82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας «Περί 

Προκηρύξεως για χορήγηση επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές του 
Δήμου Μονεμβασίας και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής» 
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4) Την Α.Π. 701/11-05-2016 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας με θέμα: «Έγκριση 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας». 

5) Την υπ’ αριθ. 8302/3-6-2016 Προκήρυξη του Δήμου Μονεμβασίας για τη χορήγηση 
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. 

6) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8810/9-6-2016 αίτηση για χορήγηση επαγγελματικής άδειας κατηγορίας 
ζ {ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης 
και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια)} του κ. Ευάγγελου Κοντογιάννη του Νικήτα, 
κατοίκου Ελίκας Λακωνίας, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 14 παρ.7 του 
Ν.4264/14. 

7) Ότι από τη διενέργεια του ελέγχου των δικαιολογητικών του κ. Ευάγγελου Κοντογιάννη του 
Νικήτα προέκυψε ότι πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8302/3-6-2016 
Προκήρυξη του Δήμου Μονεμβασίας, για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών. 

8) Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθησαν άλλες αιτήσεις και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η 
διαδικασία επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας και η διενέργεια κλήρωσης από την Τριμελή 
Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4264/2014. 

Η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών 
κατηγορίας ζ {ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών 
υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια)} στον κ. Ευάγγελο Κοντογιάννη 
του Νικήτα, κάτοικο Ελίκας Λακωνίας. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
Εγκρίνει  τη  χορήγηση  επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών κατηγορίας ζ {είδη 

ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, καθώς και είδη υπόδησης και δερμάτινων 
ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια)} στον κ. Ευάγγελο Κοντογιάννη του Νικήτα, κάτοικο Ελίκας 
Λακωνίας. 

 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  184/2016. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας             Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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