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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 202/2014
«Περί ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».
Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη 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 12/13-08-2014 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.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ. 2.
Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
3.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.
Κουτσονικολής Χαράλ.
Αντιδήμαρχος 4.
Μαρούσης Χαράλαμπος
5.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος 5.
Σπυριδάκος Βασίλειος
6.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6.
Σταθάκης Παναγιώτης
7.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
8.
Αλειφέρη Παναγιώτα
8.
Νικολινάκος Παναγιώτης
9.
Βουνελάκης Γεώργιος
9.
Παπαδάκης Γεώργιος
10. Κολλιάκος Ιωάννης
10. Τσάκος Πέτρος
11. Λύρας Χαράλαμπος
11. Χαραμής Αντώνιος
12. Πετράκης Χρήστος
12. Δουμάνης Δαμιανός
13. Μέντης Γεώργιος
14. Κρυπωτός Παναγιώτης
15. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Αρτινιός Παναγιώτης
Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την υποπαρ. Η.3, παρ. 1β του Ν. 4152/09-05-2013 και την παρ. 2 του άρθρου 39
του Ν. 4264/15-05-2014, όλες οι υφιστάμενες επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών,
λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014.
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Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζονται με αλφαβητική σειρά τα χρονικά
διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Μετά από τα παραπάνω, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών
αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μονεμβασίας, στο
Γραφείο αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης του Δήμου, από
03/11/2014 έως και 21/11/2014.
2. Τα δικαιολογητικά ανανέωσης των αδειών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.
4264/15-05-2014 καθορίζονται ως εξής :
α. Βεβαίωση φορολογική 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.
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. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με το
Ν. 3463/2006, άρθρο 285.
3. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
το αργότερο μέχρι τις 31/12/2014.
4. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν
αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
5. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα, θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ή θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες ή σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και θα κοινοποιηθεί με
απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την
ενημέρωση των μελών τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη
του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν.
3852/2010, των Ν. 4152/2013 και 4264/2014 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Καλεί τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δήμου Μονεμβασίας όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση όλων
των επαγγελματικών τους αδειών, στο Γραφείο αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών
δραστηριοτήτων και απασχόλησης του Δήμου, από 03-11-2014 έως και 21-11-2014.
2. Τα δικαιολογητικά ανανέωσης σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του
Ν. 4264/15-05-2014 καθορίζονται ως εξής :
α. Βεβαίωση φορολογική 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.
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. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με το Ν.
3463/2006, άρθρο 285.
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3. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31/12/2014.
4. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν
αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
5. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα, θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ή θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες ή σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και θα κοινοποιηθεί με
απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών, προκειμένου
για την ενημέρωση των μελών τους.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 202/2014.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Μέντης Γεώργιος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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