
 

 

   ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΣΖ ΑΡΗΘΜ. 03/ 2013 

 
 
Από ηα πξαθηηθά ηεο αξηζ. 03 / 2013 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 

            

Αξηζκόο απόθαζεο 30 / 2013  (ΠΔΡΗΛΖΨΖ: ζρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε αδεηώλ 
ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ  
εκπνξίνπ πνπ έρνπλ ιήμεη). 

 
Σηε  Μπηηιήλε, ζήκεξα 28 ηνπ  κελόο Φεβξνπαξίνπ 2013, εκέξα Πέκπηε   θαη 

ώξα 14:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζην Γεκαξρείν (2ν όξνθν Δι. Βεληδέινπ 13-17, ζην παιηό 

γξαθείν Γεκάξρνπ), ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ύζηεξα 

από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδόζεθε  θαη  δεκνζηεύηεθε 

λόκηκα,  ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ   75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη. 

 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) 

κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έμε (6) κέιε  θαη νλνκαζηηθά: 

 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 

1. Βαηόο Ησάλλεο Πξόεδξνο 

2. Βνπλάηζνο Γεώξγηνο 

3. Γπκλάγνο Πξνθόπηνο 

4. Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα  

5. Λεκνλόο Γεώξγηνο 

6. Τζαθίξεο Ησάλλεο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

 

1. Κνξδώλεο Χξήζηνο  

2. Κύηειεο Δπζηξάηηνο 

3. Ταμείδεο Αξηζηείδεο  

 

 
 
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ηέηαξην ζηελ πεξίιεςε ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ         

( ηύπνπ Α΄ & ηύπνπ Β΄ ) πνπ έρνπλ ιήμεη, εμέζεζε όηη αθνξά αξκνδηόηεηα ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ζύκθσλα  κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010, ηελ  

αξίζκ. 251/2013 πνπ ηξνπνπνηεί ηελ αξίζκ. 4/2013 απόθαζε Γεκάξρνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ, νξηζκνύ αληηδεκάξρσλ,  θαη ηελ 73/2011 απόθαζε Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Λέζβνπ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο ρνξήγεζεο αδεηώλ 

ππαίζξηνπ πιαλνδίνπ θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, 

θαη ηελ αξίζκ. 182/2011 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ 
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Λέζβνπ « πεξί αλαλέσζεο αδεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ έηνπο 2011» θαη θάιεζε 

ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ 

ηεο :   

Τν ζθεπηηθό ηεο αξίζκ. 182/2011 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

Γήκνπ Λέζβνπ, ηελ επηθξαηνύζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην όηη νη πεξηζζόηεξνη 

επαγγεικαηίεο είλαη πνιύ θνληά ζηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, ηελ θαζεκεξηλή 

αλεζπρία, πίεζε θαη απόγλσζε απηώλ ησλ επαγγεικαηηώλ , νη νπνίνη κέζα ζηα 

ηόζα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο, μέραζαλ λα ηηο αλαλεώζνπλ, 

(άιισζηε κέρξη θαη ην 2010, όπνηε θαη αλ πήγαηλαλ ζηελ αξκόδηα γηα ηελ 

αλαλέσζε άδεηαο ππεξεζία , δελ είραλ πξόβιεκα, θαη κεηά από δηαβνύιεπζε 

κε εθπξνζώπνπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Λέζβνπ, ησλ ζπιιόγσλ ππαίζξησλ 

πιαλόδησλ  & ζηάζηκσλ εκπόξσλ θαη κηθξνπσιεηώλ,  θαη ηε ζύκθσλε γλώκε 

απηώλ, λα  δνζεί ε δπλαηόηεηα ζε επαγγεικαηίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, νη νπνίνη γηα ρξόληα αζθνύλ σο θύξην βηνπνξηζηηθό επάγγεικά 

ηνπο, απηό ηνπ  ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, πξνηείλνληαο ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ 

ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (ηύπνπ Α΄ & ηύπνπ Β΄ ), νη νπνίεο 

έρνπλ ιήμεη , γηα ην έηνο  2012 θαη κόλν. 

Καη κε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο ζε εύινγν ρξνληθό 

δηάζηεκα ησλ (2) δύν κελώλ. 

 
Ωζηόζν,  ζην  πιαίζην  ηωλ  αξρώλ  ηεο  ρξεζηήο  δηνίθεζεο  θαη  ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ πνιίηε πξνο ηε Γηνίθεζε. 

Ζ Αξρή ηεο επηείθεηαο πνπ νξίδεη ηδίωο ζηηο πεξηπηώζεηο  πνπ πξόθεηηαη 

λα ζηγνύλ δηθαηώκαηα ηωλ νηθνλνκηθώο αζζελέζηεξωλ, ν εθαξκνζηήο ηνπ 

δηθαίνπ, ελ ακθηβνιία, νθείιεη λα εθαξκόδεη ην λόκν επ’ ωθειεία ηνπ   

δηνηθνύκελνπ.    

 

Αθνινύζεζε ςεθνθνξία, ζηελ νπνία κε ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θ.Βαηνύ 
Ησάλλε,  ηάρζεθαλ όια ηα παξόληα κέιε θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. 
1) Βνπλάηζνο Γεώξγηνο,  2) Γπκλάγνο Πξνθόπηνο, 3) Κνηδαδεκεηξίνπ 
Κσλζηαληίλα, 4) Λεκνλόο Γεώξγηνο, θαη 5) Τζαθίξεο Ησάλλεο 
 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε 

ππόςε ηεο ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, όπσο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Ν.3852/2010.        
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 
 
ηα  πιαίζηα  ηωλ  αξρώλ  ηεο  ρξεζηήο  δηνίθεζεο  θαη  ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ πνιίηε πξνο ηε Γηνίθεζε, θαη ηεο Αξρήο ηεο 

επηείθεηαο πνπ νξίδεη ηδίωο ζηηο πεξηπηώζεηο  πνπ πξόθεηηαη λα ζηγνύλ 

δηθαηώκαηα ηωλ νηθνλνκηθώο αζζελέζηεξωλ, ν εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ, 

ελ ακθηβνιία, νθείιεη λα εθαξκόδεη ην λόκν επ’ ωθειεία ηνπ   

δηνηθνύκελνπ.    

 

Σελ αλαλέωζε όιωλ ηωλ αδεηώλ ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ ηύπνπ Α΄ & Β΄ , νη νπνίεο έιεμαλ , ζύκθωλα κε ην ζθεπηηθό ηεο 

εηζήγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, δίλνληαο γηα ηειεπηαία θνξά ηελ επθαηξία 

απνθαηάζηαζεο ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ επαγγεικαηηώλ.    

Μεηά ηελ παξέιεπζε απηήο ηεο πξνζεζκίαο ηωλ (2) δύν κελώλ γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο κε ηα απαηηνύκελα  δηθαηνινγεηηθά αλαλέωζεο , 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο,  δελ ζα 

γίλεηαη θακία άιιε δεθηή, θαη δελ ζα μαλά επαλέιζεη ην ζώκα γηα ην ζέκα 

απηό.  

 
 
 

Ο Πξόεδξνο 
 

Σα κέιε 

Βαηόο Ησάλλεο 1. Βνπλάηζνο Γεώξγηνο 
2. Γπκλάγνο Πξνθόπηνο 
3. Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα  
4. Λεκνλόο Γεώξγηνο 
5. Τζαθίξεο Ησάλλεο 

 
 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο Γήκνπ Λέζβνπ 

 
 
 

ΒΑΣΟ ΗΩΑΝΝΖ 
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