
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/3/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017    Αριθ. Απόφασης: 265/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/21625/24.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου             
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

 29.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 



 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

   

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. . ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 
(δικ/νη) 

6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
(δικ/νος) 

 
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)  
 

5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)  
 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου  
 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
Θ Ε Μ Α 12.2: Xορήγηση επαγγελματικών αδειών στη Λαϊκή 
Αγορά του Αγ.Δημητρίου Δήμου Ρόδου, 
αρ.πρωτ.5/21738/2017. 
 
 



Ο Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. 5/21738/2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας, η οποία έχει ως 
ακολούθως: 

 
Η υπηρεσία μας ήτοι Δ/νση Εμπορίου Ενέργειας και 

Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την αριθ. 190/2015 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγκριση αυτής με την 
αριθ. 1946/2015 απόφαση του Περιφερειάρχη, προκήρυξε στις 11 
Ιουνίου 2015 δεκαέξι (16) νέες θέσεις για επαγγελματίες πωλητές 
στην Λαϊκή Αγορά Αγ. Δημητρίου Πόλεως Ρόδου. Από τις δεκαέξι 
(16) νέες θέσεις δόθηκαν οκτώ (8) άδειες. 

Με την αριθ. 452/14-06-2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η υπηρεσία μας προκήρυξε στις 24 Ιουνίου 2016 οκτώ 
(8) νέες θέσεις για επαγγελματίες πωλητές στην Λαϊκή Αγορά Αγ. 
Δημητρίου Πόλεως Ρόδου. Για την παραπάνω προκήρυξη δεν υπήρξε 
κανένα ενδιαφέρον 

Με την αριθ. 937/25-11-2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου η υπηρεσία μας προκήρυξε οκτώ (8) νέες θέσεις για 
επαγγελματίες πωλητές στην Λαϊκή Αγορά Αγ. Δημητρίου Πόλεως 
Ρόδου. 

Από τις οκτώ (8) νέες θέσεις δόθηκε μία (1) άδεια.    
Μετά τα ανωτέρω  

 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ           

Τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη επτά (7) νέων αδειών 
επαγγελματιών πωλητών στην Λαϊκή αγορά Αγ. Δημητρίου Πόλεως 
Ρόδου που απέμειναν από την προκήρυξη του 2016, σύμφωνα με 
την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω: 

     
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ 
 
Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να 
αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.Η άδεια 
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, 
χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού 
επαγγέλματος, και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με βάση 
κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία 
τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,  

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και 
τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, 



(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα 
ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82), 

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων 
με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική 
αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές 
και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,  
 
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς 
Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Ελληνες Ρομά που 
έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης της χώρας, 

ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από 
εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση. 

Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία της κλήρωσης 
(από την επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4264/14) στην οποία 
μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια 
κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία 
έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των 
αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθμός 
των αιτήσεων από ανέργους είναι μικρότερος από τον αριθμό των 
προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα 
από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά: 
 
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα, 
γ) δημοτική ενημερότητα 
δ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων 
για τα  
    τελευταία τρία έτη, 
ε) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της 
Γενικής  
    Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, 
στ) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ  
     35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση (όπου αυτό 
απαιτείται) , 
ζ) 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, 
η) βεβαίωση μονίμου κατοικίας, 
θ)δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλούνται 
στην  
    αίτησή τους και ειδικότερα: 
 
1. Τα άτομα με αναπηρία, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται 
η αναπηρία τους 
2. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία 
παιδιά, πιστοποιητικό πολυτεκνίας (από σύλλογο πολυτέκνων). 
3. Οι γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και οι γονείς που 
προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο 
down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και 
πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο 
αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή. 
4. Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες, 
αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει 
εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 
5. Οι έλληνες ΡΟΜΑ, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 
βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης της χώρας. 
6. Τα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα 
υπό απεξάρτηση, βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης ότι 
παρακολούθησαν ή παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ 
ΕΙΔΗ 
 
Οι επτά (7) νέες άδειες που θα χορηγηθούν σε επαγγελματίες 
πωλητές διακρίνονται στις κατωτέρω κατηγορίες: 
 
α) Δύο (2) άδειες ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών 
ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών 
(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), 
β) Τρείς (3) άδειες ειδών  νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, 
κομμένων ανθέων, και  
γ) Δύο (2) άδειες νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, 
γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας) 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, 
χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού 
επαγγέλματος,. 
Δεν δικαιούται άδειας ο πωλητής, ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του 
και ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης, γήρατος ή 
αναπηρίας.  
Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της 
άδειάς του, διαγράφεται οριστικά, και δεν δικαιούται νέα άδεια. 
 



ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Η αίτηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη 
από Δημόσια Αρχή. 
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την 
προκήρυξη δικαιολογητικά, και να αναφέρονται σε αυτήν τα είδη των 
προς πώληση εμπορευμάτων και η κατηγορία στην οποία ο 
ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί. 
Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μετά από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης έγκρισης της ανωτέρω προκήρυξης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και για 10 (δέκα) εργάσιμες ημέρες. 

        

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του Σώματος , 

 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ.Πότσος, ο 

Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ.Ι.Περδίκης, Ι.Γιαννακάκης και Μιχ.Δράκος ήταν απόντες από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την προκήρυξη επτά (7) νέων αδειών επαγγελματιών 
πωλητών στην Λαϊκή αγορά Αγ. Δημητρίου Πόλεως Ρόδου που 
απέμειναν από την προκήρυξη του 2016, σύμφωνα με την διαδικασία 
που περιγράφεται παρακάτω: 

     
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ 
Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να 
αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Η άδεια 
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, 
χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού 
επαγγέλματος, και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με βάση 
κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 



(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία 
τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,  

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και 
τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, 

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα 
ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82), 

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων 
με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική 
αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές 
και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,  
 
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς 
Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Ελληνες Ρομά που 
έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης της χώρας, 

ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από 
εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση. 

Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία της κλήρωσης 
(από την επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4264/14) στην οποία 
μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια 
κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία 
έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των 
αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθμός 
των αιτήσεων από ανέργους είναι μικρότερος από τον αριθμό των 
προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα 
από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά: 
 
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα, 
γ) δημοτική ενημερότητα 
δ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων 
για τα  
    τελευταία τρία έτη, 
ε) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της 
Γενικής  
    Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, 
στ) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ  



     35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση (όπου αυτό 
απαιτείται) , 
ζ) 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, 
η) βεβαίωση μονίμου κατοικίας, 
θ)δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλούνται 
στην  αίτησή τους και ειδικότερα: 
 
1. Τα άτομα με αναπηρία, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται 
η αναπηρία τους 
2. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία 
παιδιά, πιστοποιητικό πολυτεκνίας (από σύλλογο πολυτέκνων). 
3. Οι γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και οι γονείς που 
προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο 
down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και 
πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο 
αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή. 
4. Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες, 
αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει 
εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 
5. Οι έλληνες ΡΟΜΑ, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 
βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης της χώρας. 
6. Τα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα 
υπό απεξάρτηση, βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης ότι 
παρακολούθησαν ή παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ 
ΕΙΔΗ 
Οι επτά (7) νέες άδειες που θα χορηγηθούν σε επαγγελματίες 
πωλητές διακρίνονται στις κατωτέρω κατηγορίες: 
 
α) Δύο (2) άδειες ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών 
ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών 
(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), 
β) Τρείς (3) άδειες ειδών  νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, 
κομμένων ανθέων, και  
γ) Δύο (2) άδειες νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, 
γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας) 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, 
χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού 
επαγγέλματος,. 
Δεν δικαιούται άδειας ο πωλητής, ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του 
και ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης, γήρατος ή 



αναπηρίας.  
Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της 
άδειάς του, διαγράφεται οριστικά, και δεν δικαιούται νέα άδεια. 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Η αίτηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη 
από Δημόσια Αρχή. 
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την 
προκήρυξη δικαιολογητικά, και να αναφέρονται σε αυτήν τα είδη των 
προς πώληση εμπορευμάτων και η κατηγορία στην οποία ο 
ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί. 
Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μετά από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης έγκρισης της ανωτέρω προκήρυξης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και για 10 (δέκα) εργάσιμες ημέρες. 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


