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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 20-1-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 1
ο
:  Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας 

του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 374/16-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 

Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Γιάνναρος Γεώργιος 

24. Κασίδας Ιωάννης 25. Μπάτσικας Βασίλειος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος   27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), 

και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος 

Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός 

γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ..... 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 1
ο
:  Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας 

του Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλους κ. Βασίλειος Σμυρλής που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4307/14 (ΦΕΚ 246/15.11.2014 τεύχος Α’):  

«Οι υφιστάμενες άδειες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 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 (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.  

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το 

αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.  

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την 

ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται».  

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 226/2014 (ΑΔΑ:77ΓΚΩ6Ι-Ε26) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς δόθηκε παράταση του χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση των 

επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας Δήμου Αγιάς έως 31/12/2014. 

 

Έχοντας υπόψη: 

- το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν.4264/15-05-2014 

- το άρθρο 85 του ν. 4307/14-11-2014 

- το άρθρο 14 παρ. 7 του ν. 4264/15-05-2014 

- Το γεγονός ότι: Οι επαγγελματικές άδειες από 15-5-2014, ανανεώνονται από το Δήμο στον οποίο 

κατοικεί ή διαμένει μόνιμα ο ενδιαφερόμενος, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, με 

την προσκόμιση των προβλεπομένων δικαιολογητικών του άρθρου 14 του ν. 4264/15-5-2014 (Α’ 

118) όπως ισχύει και ισχύουν για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας 
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- την υπ’ αριθ. 15398/ 13-11-2014 αίτηση της  ΒΛΑΧΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του Βασιλείου (ΑΦΜ 

111254790, ΑΔΤ ΑΕ 314965) που ζητάει την ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών 

αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ. 

- την υπ’ αριθ. 15399/13-11-2014 αίτηση του ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευαγγέλου 

(ΑΦΜ 039377120, ΑΔΤ Μ 865819 που ζητάει την ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή 

λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. 

- την υπ’ αριθ. 16147/28-11-2014 αίτηση του ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κων/νου (ΑΦΜ 

111285986, ΑΔΤ Χ 412316) που ζητάει την ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών 

αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ ΟΠ/ΚΩΝ. 

- την υπ’ αριθ. 16284/02-12-2014 αίτηση του ΜΠΟΡΔΕΝΑ ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του 

Ευάγγελου (ΑΦΜ 025130197, ΑΔΤ Μ 865793)  που ζητάει την ανανέωση επαγγελματικής άδειας 

πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ ΟΠ/ΚΩΝ. 

- την υπ’ αριθ. 16694/15-12-2014 αίτηση του ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΙΩΑΝΝΗ του Μαργαρίτη (ΑΦΜ 

045092026, ΑΔΤ Χ 412094) που ζητάει την ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών 

αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ ΟΠ/ΚΩΝ. 

- την υπ’ αριθ. 16792/16-12-2014 αίτηση του ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΦΙΛΟΛΑΟΥ 

(ΑΦΜ 064506141, ΑΔΤ Ξ 706455) που ζητάει την ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή 

λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ ΟΠ/ΚΩΝ 

- την υπ’ αριθ. 17251/29-12-2014 αίτηση του ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη (ΑΦΜ 

032488505, ΑΔΤ Χ 414613) που ζητάει την ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών 

αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ ΟΠ/ΚΩΝ. 

- την υπ’ αριθ. 17038/22-12-2014 αίτηση του ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη (ΑΦΜ 

020713771, ΑΔΤ Η 402638) που ζητάει την ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών 

αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ ΟΠ/ΚΩΝ. 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω αιτήσεων προκύπτουν ότι κατατέθηκαν τα κάτωθι κατά νόμο 

δικαιολογητικά: 

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα (Ο.Α.Ε.Ε), 

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία έτη   2012, 2013, 

2014, 

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) Δημοτική Ενημερότητα 

η) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Αγιάς 

με εξαίρεση τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο κ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ του Ιωάννη ο οποίος 

συγκεκριμένα υπέβαλλε ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ η οποία σύμφωνα με τον Ν. 3846/10 πρέπει να 

συνοδεύεται από απαλλακτικό του ΟΑΕΕ.  

  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε : 

Α. την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών όλων των ανωτέρω εκτός του κ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη ο οποίος πρέπει να μας επισυνάψει ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

ΟΑΕΕ ή  απαλλακτικό του ΟΑΕΕ και να συζητηθεί η αίτησή του σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

μέχρι τις 2/3/2015, ημερομηνία στην οποία σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4307/14 (ΦΕΚ 

246/15.11.2014 τεύχος Α’) νόμο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ο έλεγχος των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών.  
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Β. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται μια φορά μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο 

ή σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, που 

αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, στις εξής περιπτώσεις: 

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και  

β) σε περίπτωση μόνιμης εφ' όρου ζωής αναπηρίας του κατόχου της άδειας σε ποσοστό 67% 

τουλάχιστον με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές 

των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 

Επίσης, επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση στα τέκνα ή στον/στη σύζυγο ή στα αδέλφια, εφόσον τα 

πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο πωλητή  

 

Γ. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη. 

Δ. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να 

την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 

 

Ε. Η κατανομή των θέσεων των πωλητών θα γίνει με τη διαδικασία της απόφασης Υπ. Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’). 

 

ΣΤ. Κάθε τρία χρόνια ο αδειούχος καταθέτει, προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε/ανανέωσε 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 άρθρου 14 του 

Ν.4264/14 (δηλ. ο αδειούχος δεν εντάσσεται πλέον σε κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων), 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 του 

Ν.4264/14. (παρ.6 άρθρο 14 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σμυρλή Βασίλειου, 

- την υπ’ αριθμ. 226/2014 (ΑΔΑ:77ΓΚΩ6Ι-Ε26) απόφασή του, 

- τα αιτήματα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, 

- το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν.4264/15-5-2014, 

- το άρθρο 85 του ν. 4307/14-11-2014, 

- το άρθρο 14 παρ. 7 του ν. 4264/15-5-2014, 

- την πρόταση του εισηγητή και τη διευκρίνηση του Δημάρχου για την τροποποίηση της 

εισήγησης της Υπηρεσίας ως προς την έγκριση της ανανέωσης της άδειας του Κοτρώτσιου 

Δήμου του Ιωάννη, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών και συγκεκριμένα:  

1. Στη Βλάχου Άρτεμις του Βασιλείου (ΑΦΜ 111254790, ΑΔΤ ΑΕ 314965) εγκρίνει την 

ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: 

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ. 

2. Στον Παπαχρήστο Δημήτριο του Ευαγγέλου (ΑΦΜ 039377120, ΑΔΤ Μ 865819) εγκρίνει την 

ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: 

ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086506
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086506
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086489
ΑΔΑ: 6ΡΥΕΩ6Ι-ΔΞΞ



Σελίδα 5 από 6 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

3. Στον Μπουρντένα Δημήτριο του Κων/νου (ΑΦΜ 111285986, ΑΔΤ Χ 412316) εγκρίνει την 

ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ 

ΟΠ/ΚΩΝ. 

4. Στον Μπορδένα Μπουρντένα Κων/νο του Ευάγγελου (ΑΦΜ 025130197, ΑΔΤ Μ 865793) 

εγκρίνει την ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα:  

ΝΩΠΩΝ ΟΠ/ΚΩΝ. 

5. Στον Γιαννουλέα Ιωάννη του Μαργαρίτη (ΑΦΜ 045092026, ΑΔΤ Χ 412094) εγκρίνει την 

ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ 

ΟΠ/ΚΩΝ. 

6. Στον Μπαλογιάννη Βασίλειο του Φιλολάου (ΑΦΜ 064506141, ΑΔΤ Ξ 706455) εγκρίνει την 

ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ 

ΟΠ/ΚΩΝ. 

7. Στον Κοτρώτσιο Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΦΜ 032488505, ΑΔΤ Χ 414613) εγκρίνει την 

ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ 

ΟΠ/ΚΩΝ. 

8. Στον Κοτρώτσιο Δήμο του Ιωάννη (ΑΦΜ 020713771, ΑΔΤ Η 402638) εγκρίνει την ανανέωση 

επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τα εξής προϊόντα: ΝΩΠΩΝ ΟΠ/ΚΩΝ. 

 

Β. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μια φορά μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη 

σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των 

λοιπών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών 

αγορών, που αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, στις εξής 

περιπτώσεις: 

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και  

β) σε περίπτωση μόνιμης εφ' όρου ζωής αναπηρίας του κατόχου της άδειας σε ποσοστό 67% 

τουλάχιστον με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές 

Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 

Επίσης, επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση στα τέκνα ή στον/στη σύζυγο ή στα αδέλφια, εφόσον τα 

πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο πωλητή.  

 

Γ. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη. 

 

Δ. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να 

την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 

 

Ε. Η κατανομή των θέσεων των πωλητών θα γίνει με τη διαδικασία της απόφασης Υπ. Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’). 

 

ΣΤ. Κάθε τρία χρόνια ο αδειούχος καταθέτει, προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε/ανανέωσε 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 άρθρου 14 του 

Ν.4264/14 (δηλ. ο αδειούχος δεν εντάσσεται πλέον σε κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων), 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 του 

Ν.4264/14. (παρ.6 άρθρο 14 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τα 

περαιτέρω. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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