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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.15/25-8-14 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

 

Αξηζκόο απόθαζεο   209/2014  

 

Πεξίιεςε: 

Αλαλέσζε επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ πσιεηώλ ιατθήο αγνξάο.  

ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 25
ε
 ηνπ κελφο Aπγνχζηνπ 2014 

εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 20.30, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.25565/21-8-2014 πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).  

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα 22 κέιε θαη νλνκαζηηθά:  

                   

                        ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

                    Δεκνηηθνί ύκβνπινη                                 Δεκνηηθνί ύκβνπινη 

1. Γθαξλέηαο Ησάλλεο , Πξφεδξνο                    1.Αδακίδεο Παχινο                                

2. Ηηζθάξα-Θαλαζνχιε Δπδνμία                       2.Μπνπξδάλνο Αληψληνο  

3. Σζαγθαιίδνπ - Σζερειίδνπ Παξζέλα            3.Ράιιε νθία                                                                                                                                                                                            

4. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο                                      4.Υαιθηάο Γεψξγηνο  

5. Γηαλλνχιεο Ησάλλεο                                      5.Καξακπαηάθε έπθα Βηξγηλία    

6. Παππάο Υξήζηνο                                           6.Κειεζίδεο Ησάλλεο 

7. Βαδφιαο Δκκαλνπήι                                     7.Παξζελφπνπινο Ησάλλεο     

8. Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο                                8.Τθαληίδεο Αρηιιέαο                                 

9. Καξπδά –Μπισλά  Μαξία                             9.Παπατσάλλνπ Γεκήηξηνο                                 

10. Ζιίαο Γεψξγηνο                                            10. έπθαο Γεκήηξηνο  

11. Γηάληζεο Γεψξγηνο                                       11.Βξάληζεο Θσκάο  

12. Μαξαληίδεο Παλαγηψηεο                                   

13. Σδψξηδεο Βαζίιεηνο                                      

14. Γειερξήζηνπ Δπαγγειία   

15. Φνπληνχιεο Γεψξγηνο                               

16. Σειεγηαλλίδεο Θεφθηινο                               

17.  ηνγηάλλεο Υξήζηνο  

18. Φσηηάδεο Φψηηνο                                                                                                                                                           

19. Γψγνο Βαζίιεηνο                                         

20. Γάγγαο ηέιηνο                                           

21. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο                                 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ  

22. Λαθελάλνο Αγγειάθεο                                  αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ  

                               

                                    

               ΠΑΡΟΝΣΕ:  Πξόεδξνη Δεκνηηθώλ / Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ     
ΟΤΓΔΗ 
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               ΑΠΟΝΣΕ:  Πξόεδξνη Δεκνηηθώλ / Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

1.Μπαιηαηδίδεο πχξνο                                      Γ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ  

2.Σζνπθαιάο Θσκάο                                            Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

3.Νεζηψηε-Υαηδεθαιιηλίδνπ  Πεηξνχια            Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ 

4. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                      Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ 

5.Φαληάδεο Θεφδσξνο                                         Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ 

6.Αλησλίνπ Μαξία                                               Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ 

7.Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                        Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ 

8.Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                     Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ                                     

9.Σζαπαθίδεο Υαξάιακπνο                                  Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ 

10.Γηάθνγινπ Νηθφιανο                                        Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ 

            11.Πξφτνο Υξήζηνο                                               Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

            12.Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο                                 Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ 

            13.Αικαηδήο Υξήζηνο  Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 

14.Παπαζενδψξνπ Υξήζηνο                                  Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ 

 

      Ο Γήκαξρνο θ. Αλαζηάζηνο Καξακπαηδφο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.  

      ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Οιπκπία Αδακίδνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

      Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 6
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο, ην ιφγν έδσζε ζηνλ Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Γεψξγην Ζιία, θαζψο απνπζίαδε ν Αληηδήκαξρνο Παχινο Αδακίδεο, λα 

εηζεγεζεί ην ζέκα:  

«χκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4264/14 (ΦΔΚ 118/15.05.2014 ηεχρνο Α’):  

«Οη πθηζηάκελεο άδεηεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ 2014 θαη 

αλαλεψλνληαη εθεμήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

Σα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηηο 

ιατθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηε Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα 

Θεζζαινλίθεο θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα γηα ηηο ιατθέο αγνξέο ηεο ππφινηπεο ρψξαο, κε 

απόθαζή ηνπο πνπ εθδίδεηαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κήλεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία αλαλέσζεο, θαζνξίδνπλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα 

ηελ θαηάζεζε ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 14 πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

αλαλέσζε όισλ ησλ επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηά ηνπο.  

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νινθιεξψλεηαη 

ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014.  

ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη πιήξε ή δελ αηηηνινγνχλ 

ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο, ε αλαλέσζε απνξξίπηεηαη.  

Οη σο άλσ απνθάζεηο γηα πξφζθιεζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ γηα αλαλέσζε 

ηνηρνθνιινχληαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπο ή δεκνζηεχνληαη ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ή ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή 

εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο, αληίζηνηρα, θαη θνηλνπνηνχληαη κε απφδεημε ζηηο 

Οκνζπνλδίεο θαη ηνπο πιιφγνπο ησλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπο.  

Μέρξη ηε δηελέξγεηα ηεο θιήξσζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4264/14, νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο 

γηα ηνπο νπνίνπο αλαλεψλεηαη ε άδεηά ηνπο, παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο πνπ ήδε θαηέρνπλ.» 

χκθσλα κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4264/14 (ΦΔΚ 118/15.05.2014 ηεχρνο Α’):  

«Γηα ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ππνβάιινληαη εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ηα παξαθάησ θχξηα δηθαηνινγεηηθά: 

α) βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., 

β) βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 

γ) Δ1, Δ3 θαη εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ γηα ηα ηειεπηαία ηξία έηε, 
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δ) βεβαίσζε άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ απφ ην ζχζηεκα TAXIS ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 

ε) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ Τ1γ/Γ.Π/νηθ 35797/2012 (Β'1199) 

ππνπξγηθή απφθαζε, 

ζη) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ζα δειψλεη ππεχζπλα 

φηη δελ αζθεί άιιν επάγγεικα ν ίδηνο θαη φηη δελ έρεη ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ γήξαηνο ή 

αλαπεξίαο απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα, 

δ) δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ πξνθήξπμε.» 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο θαιψ λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρξνληθψλ 

δηαζηεκάησλ γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα αλαλεψζεηο όισλ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

αδεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο απφ 5-9-2014 εκέξα 

Παξαζθεπή έσο 30-9-2014 εκέξα Σξίηε». 

    Ο Πξφεδξνο έζεζε ζην ζψκα ηελ πξφηαζε πξνο ςήθηζε. 

     Καηά ηελ ςεθνθνξία  

ΝΑΗ ςήθηζαλ θαη νη είθνζη δχν (22) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη θ.θ. Γθαξλέηαο, Παπαδφπνπινο, 

Μαξαληίδεο, Ηηζθάξα, Σζαγθαιίδνπ, Βαζηιείνπ, Γηαλλνχιεο, Παππάο, Βαδφιαο, Καξπδά, 

Ζιίαο, Γηάληζεο, Σδψξηδεο, Γειερξήζηνπ, Φνπληνχιεο, Σειεγηαλλίδεο, Φσηηάδεο, 

ηνγηάλλεο, Γψγνο, Γάγγαο, Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο. 

 

      

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαλεξή ςεθνθνξία θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ,  

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4264/14 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4264/14 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ.6 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη ηνπ άξζξνπ 65 παξ.5 ηνπ 

Ν.3852/2010 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4257/14, «έλα 

(1) κήλα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ 

δεκνηηθψλ αξρψλ, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη κφλν γηα ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο 

αλάγθεο θαζψο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ». 

 Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ  

δηαζηήκαηνο γηα ηελ θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

 

           ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

        Καζνξίδεη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ, γηα αλαλεψζεηο φισλ 

ησλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ πσιεηψλ ιατθήο αγνξάο, πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο απφ 5-9-2014 εκέξα Παξαζθεπή έσο 30-9-2014 εκέξα Σξίηε. 

        Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Ν.4264/14 είλαη ηα εμήο: 

α) βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., 

β) βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 

γ) Δ1, Δ3 θαη εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ γηα ηα ηειεπηαία ηξία έηε, 

δ) βεβαίσζε άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ απφ ην ζχζηεκα TAXIS ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 

ε) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ Τ1γ/Γ.Π/νηθ 35797/2012 (Β'1199) 

ππνπξγηθή απφθαζε, 
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ζη) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ζα δειψλεη ππεχζπλα 

φηη δελ αζθεί άιιν επάγγεικα ν ίδηνο θαη φηη δελ έρεη ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ γήξαηνο ή 

αλαπεξίαο απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα, 

δ) δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ πξνθήξπμε. 

      Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014.  

     ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη πιήξε ή δελ 

αηηηνινγνχλ ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο, ε αλαλέσζε απνξξίπηεηαη. 

 

    Ζ παξνχζα απφθαζε θξίλεηαη επείγνπζα θαζψο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο γηα ηελ θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα αλαλεψζεηο ησλ αλσηέξσ αδεηψλ, 

ππάξρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. 

 

Αθξνηειεύηηα δηάηαμε 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

έηνπο 2014. 

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  209/2014. 

......................................................................................................................…… 

Αθνχ  εμαληιήζεθαλ  ηα  ζέκαηα  ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα  ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

          

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                 ΣΑ  ΜΔΛΖ  

      Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή                    Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΓΚΑΡΝΕΣΑ ΘΩΑΝΝΗ 
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