
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:13720/6-10-2014 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθ. 14ης/2014   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Ορχομενού. 

Αριθ. Απόφασης 140/2014 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την: «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών 

πωλητών λαϊκής αγοράς. 

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, 

έπειτα από την αριθ. 12839/22-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβούλου κ. Λάμπρου Ρόδη , η οποία  δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό 

Σύμβουλο ,τον Πρόεδρο της Δ.Κ. , τους Προέδρους των Τ.Κ.  και  τον Δήμαρχο Ορχομενού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα  

(25), δηλαδή: 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

                                  

1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                           1. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

3. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

4. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                              

5. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ    

7. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                          

8. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   

9. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

10. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

11. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ  ( που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

12. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

13. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

14. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ   

15. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

16. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

17. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

18. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ   

19. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ                                                                              

20. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

21. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

22. ΤΣΑΠΡΑΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ   
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23. ΠΟΥΣΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

24. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

25. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     
 

 

Παρόντες επίσης ήταν: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού Τάγκαλης Βασίλειος,  Ο Πρόεδρος Τ.Κ.  
Αγίου Σπυρίδωνα Κουτομάνος Αθανάσιος , Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Διόνυσου Αλέξανδρος Βελέντζας , Ο 

Πρόεδρος Τ.Κ. Κάστρου Παπαιωάννου Δημήτριος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ακραιφνίου Βασιλείου 
Αλέξανδρος, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Κόκκινου Καραγιάννης Σπυρίδων, Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου 

Ντουφεξής Ηρακλής,    Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρυάς Δεδούσης Ευάγγελος,  Εκπρόσωπος Τ.Κ. 
Πύργου Σταμούλης Ιωάννης. 

Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος. 

Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας  
για την τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης. 

 
Ο Πρόεδροs ενημέρωσε για την ύπαρξη εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και  κάλεσε το  

Συμβούλιο σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  7  του  άρθρου   67   του  ν.  3852/2010  για  

τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης για τα προ ημερησίας διάταξης θέματα  τα  οποία είναι  :1). 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για την έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της ΔΕΠΟΔΑΛ- ΑΕ Ο.Τ.Α., 2). Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για 
την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΘ - ΑΕ Ο.Τ.Α, 3). Έγκριση προμήθειας πινακίδων 

πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπου ανάδειξης αναδόχου., 4). Εξέταση αιτήσεως κ. Δημητρίου 

Βαγενά, 5). Λήψη απόφασης για την ένταξη της πράξης «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
Δήμου Ορχομενού», με κωδικό ΜΙΣ 483891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Θεσσαλία – Στερεά 

Ελλάδα- Ήπειρος» και τα οποία θα πρέπει να τεθούν προς συζήτηση, παρά το ότι δεν 
συμπεριλαμβάνονται  στην ημερήσια  διάταξη, λόγω της  κατεπείγουσας  φύσης  τους.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έκρινε τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω 
θεμάτων. 

Μετά το πέρας του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που ήταν: « Ορισμός αναπληρωτή του 

Δημάρχου προκειμένου να συγκροτηθεί η τριμελής επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε 
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, βάση του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014» και πριν την 

έναρξη του παρόντος θέματος (2ο της Η.Δ.) πήρε το λόγο ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ. Σκόπας Γεώργιος  ο οποίος έθεσε το εξής  ερώτημα προς τις παρατάξεις του 
δημοτικού Συμβουλίου:  Αν συμφωνούν,  με το νόμο  για τη χορήγηση άδειας λαϊκών αγορών είτε 
αφορά παραγωγούς είτε αφορά επαγγελματίες .  
 
Στη συνέχεια ανέφερε ότι για να βγάλει κάποιος άδεια είτε είναι επαγγελματίας είτε είναι 
παραγωγός χρειάζονται πάρα πολλά δικαιολογητικά και όπως χαρακτηριστικά είπε: « Την Άρτα 
και τα Γιάννενα». Ζητάνε δικαιολογητικά (Ε1, Ε3) τριετίας , φορολογική ενημερότητα , να είναι 
πληρωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές . Αλλά ποιοί έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν;  
Θεωρεί ότι κάπου αποσκοπούν όλα αυτά. Είναι άποψη της παράταξής του  , της « ΛΑΪΚΗΣ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ», ότι θέλουν να τελειώσουν τους εργαζόμενους στις λαϊκές αγορές , όπως 
σταμάτησαν τα μπακάλικα .  Όλα θα πάνε στα σούπερ μάρκετ.  
Δήλωσε ότι διαφωνεί με το νόμο (ν. 4264/2014)  και στη συνέχεια έκανε την εξής πρόταση προς 
όλες τις παρατάξεις : Να συμφωνήσουν οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να ανανεώνεται 
η άδεια είτε πρόκειται για παραγωγό είτε για επαγγελματία με μια πιστοποίηση  όσον αφορά το  
κύριο επάγγελμα.          

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  στη συνέχεια αναφέρθηκε στο 2

Ο
  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης που συζητήθηκε ως 7
ο
 που είναι «Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που 

αφορά την: «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς » , έδωσε το λόγο στο 
Αντιδήμαρχο κ. ‘Άγγελο Μαράντο για την εισήγηση του θέματος , ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 
12173/8-9-2014 εισήγηση της κ. Γιάννας Πάνου , προϊσταμένη του τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης η οποία έχει ως εξής: 
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 ΘΕΜΑ : «Ανανέωση Αδειών  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών αγορών»   

 
   Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264\14 ( ΦΕΚ 118\15-5-2014 τεύχος Α ¨) :  

« οι  υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 του Ν. 4264\2014 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 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 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 τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο 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 την διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν.4264\14 , οι επαγγελματίες πωλητές για 

τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους , παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν». 
 Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 ου Ν. 4264\14 :  

  « Για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά :  
1 . Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

2 . Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα  
3 . Έντυπο Ε1 ,  Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία 

έτη  

4 . Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το Σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων  

5 . Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β΄1199) υπουργική 
απόφαση  

6 . 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  

7 . Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα στην 
προκήρυξη »  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  για τον καθορισμό 
του χρονικού διαστήματος για την κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης των επαγγελματικών 

αδειών  με πρόταση από το Τμήμα μας να είναι από  Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 έως και 

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014. 
 

Ύστερα από την τοποθέτηση και την πρόταση του κ. Γεωργίου Σκόπα , επικεφαλής της 
παράταξης « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ », ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί με το Ν. 4264/2014 και 

πρότεινε να ανανεώνεται η άδεια, είτε πρόκειται για παραγωγό είτε για επαγγελματία με μια 
πιστοποίηση όσον αφορά το κύριο επάγγελμα , εξέφρασε την άποψή του  ο κ. Λουκάς 
Τριανταφύλλου ο οποίος είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με τα όσα είπε ο κ. Σκόπας και ότι δεν  
ψηφίζει  το θέμα. 
Επίσης υπήρξε πρόταση για την σύνταξη ψηφίσματος την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι την 

αποδέχθηκαν. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ( λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά), αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 14 ,39 παρ. 2 του 

Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τ Α΄) , τις διατάξεις των άρθρων 65,67,225,226,227 Ν. 
3852/2010.  
   
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Το χρονικό διάστημα για την κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών 

πωλητών λαϊκών αγορών να είναι από  Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 έως και Παρασκευή 28 

Νοεμβρίου 2014. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Για τη σύνταξη ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τ Α΄) από τις 
παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  140 /2014. 

 

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΟΔΗΣ             ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                                  
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ,   ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΜΑΡΑΝΤΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ,   ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 
ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ,    ΓΑΛΑΝΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,  
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ , 
ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ,  ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,    
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, 
ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ,  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΠΡΑΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΟΥΣΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.         

 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  Ορχομενός 6 -10 - 2014                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                        

 

    ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
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