
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

18/14.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας της 

συνεδρίασης. 

 

Αριθμός θέματος:31ο  Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών  

λαϊκών αγορών 

Αριθμός Απόφασης :296  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 31ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, τόνισε: «Σύμφωνα με το Ν. 4264/2014 οι υφιστάμενες επαγγελματικές άδειες 

πωλητών Λαϊκών αγορών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και 

ανανεώνονται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρακάτω 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 (2) 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. (παρ.2 άρθρο 39 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').  

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το 

αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν 
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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 (2) 

τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) 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 τη διενέργεια της κλήρωσης του 

άρθρου 5 του παρόντος, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, 

παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει έως την 31-10-2014 να πάρει 

απόφαση για τις ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών των επαγγελματιών πωλητών για την 

ανανέωση τους σε αορίστου χρόνου, προκειμένου η ανακοίνωση να δημοσιευθεί στις εφημερίδες όπως 

προβλέπεται και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης έως την 31-12-2014. 

Προτείνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών των επαγγελματιών πωλητών για την ανανέωση 

των αδειών τους να γίνεται αλφαβητικά και συγκεκριμένα των ενδιαφερομένων που το αρχικό γράμμα 

του επωνύμου τους αρχίζει από Α έως το Λ να έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά από την 3-11-2014 έως την 14-11-2014 και των ενδιαφερομένων που το αρχικό γράμμα 

του επωνύμου τους αρχίζει από Μ έως το Ω να έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά από την 17-11-2014έως την 28-11-2014». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη Ν. 4264/2014 και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών των επαγγελματιών πωλητών για την 

ανανέωση των αδειών τους θα γίνεται αλφαβητικά και συγκεκριμένα : 

 

 των ενδιαφερομένων που το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους αρχίζει από Α έως 

το Λ θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 10-11-2014  έως την 

18-11-2014 και 

 

  των ενδιαφερομένων που το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους αρχίζει από Μ έως 

το Ω θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 19-11-2014  έως 

την 28-11-2014. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 296/2014 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 5-11-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΠΝ2ΩΞΜ-ΘΛΝ


		2014-11-12T14:40:15+0200
	Athens




