ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 08 / 2012
Από τα πρακτικά της αριθ. 08 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λέσβου.
Αριθμός απόφασης 63 / 2012

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με τις εκπρόθεσμες
αιτήσεις πολιτών υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου) .

Στη Μυτιλήνη, σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:20
μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δήμου Λέσβου στο Δημαρχείο (2ο όροφο Ελ. Βενιζέλου 13-17, στο παλιό
γραφείο Δημάρχου), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9)
μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8) μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βατός Ιωάννης Πρόεδρος
2. Ζαφειρίου Παναγιώτης
3. Λεμονός Γεώργιος
4. Κύτελης Ευστράτιος
5. Πάλλης Γεώργιος
6. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης
7. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά
8. Γυμνάγος Προκόπιος

1. Κουμαράς Αντώνιος

Παρούσα στη συνεδρίαση η αρμόδια υπάλληλος Γραφείου Προσόδων Τμήμα
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και εκθέσεων για το θέμα «εκπρόθεσμες
αιτήσεις πολιτών, υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου», σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 44731/08-05-2012, εισήγηση , χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα στην περίληψη της ημερησίας διάταξης
ενημέρωσε σχετικά με την εκπρόθεσμες αιτήσεις πολιτών υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου.
Σύμφωνα με το Ν.2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ
Α
145 ), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ249Α), οι άδειες υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου, χορηγούνταν με απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου της
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας κατοικεί ο
ενδιαφερόμενος.
Με την αριθμ. 2393/29-11-2010 απόφαση κ. Νομάρχη Λέσβου ορίστηκε ο
αριθμός των νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2011, κατ
’ανώτατο όριο μέχρι δέκα (10).
Με το Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/7-6-2012 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα στους Δήμους, κατόπιν απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 73/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας της χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου
και στάσιμου εμπορίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Οι άδειες υπαίθριου εμπορίου, ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς
και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να
παραχωρηθούν κατά τη χρήση (άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3377/2005 – ΦΕΚ 202Β’ 198-2005). Οι άδειες μετά την τριετία ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Δήμο μας που είναι βάση «Καλλικράτη» η
αρμόδια αρχή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης βάσει του Π. Δ. 254/2005
)ΦΕΚ 307 Α’/16-12-2005). Η άδεια υπαίθριου εμπορίου δεν ανανεώνεται αν ο
κάτοχος αυτής δεν εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία:
1. Οι αιτήσεις των πολιτών οι οποίοι ζητάνε ανανέωση της άδειας τους
υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, δεν μπορούν να ανανεωθούν και
χάνονται, λόγω του ότι έχουν λήξη στις 31/12/2011, και εκείνοι
κατέθεσαν αίτηση ανανέωσης μέσα στο 2012.
2. Οι αιτήσεις των πολιτών οι οποίοι ζητάνε νέα άδεια υπαίθριου
πλανόδιο εμπορίου, δεν μπορούν να δοθούν λόγω του ότι δεν
υπάρχουν άλλες άδειες για να διατεθούν.
3. Οι αιτήσεις πολιτών οι οποίοι ζητάνε ανανέωση, ή νέα άδεια κινητής
καντίνας, για τους ανωτέρω λόγους δεν μπορούν να δοθούν.
Εξέθεσε ότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με
το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 και με αριθμό 73/2011 Απόφασης του Δημοτικού,
περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας της χορήγησης αδειών υπαίθριου ( πλανόδιου
και στάσιμου εμπορίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και κάλεσε την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει, προτείνοντας να μην ανανεωθούν οι άδειες που
έχουν λήξη στις 31/12/2011.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
της την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010, την εισήγηση της υπηρεσίας
Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του Προέδρου κ.Βατού
Ιωάννη, τάχθηκαν όλα τα παρόντα μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.
1) Ζαφειρίου Παναγιώτης,
2) Λεμονός Γεώργιος, 3) Κύτελης Ευστράτιος,
4) Γυμνάγος Προκόπιος, 5) Παρασκευαϊσης Παναγιώτης, 6) Σουπιάδου –
Βαμβουρέλλη Αθηνά και 7) Πάλλης Γεώργιος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ





Οι αιτήσεις των πολιτών οι οποίοι ζητάνε ανανέωση της άδειας
τους υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, δεν μπορούν να ανανεωθούν και
χάνονται, λόγω του ότι έχουν λήξη στις 31/12/2011, και εκείνοι
κατέθεσαν αίτηση ανανέωσης μέσα στο 2012.
Οι αιτήσεις των πολιτών οι οποίοι ζητάνε νέα άδεια υπαίθριου
πλανόδιο εμπορίου, δεν μπορούν να δοθούν λόγω του ότι δεν
υπάρχουν άλλες άδειες για να διατεθούν.
Οι αιτήσεις πολιτών οι οποίοι ζητάνε ανανέωση, ή νέα άδεια
κινητής καντίνας, για τους ανωτέρω λόγους δεν μπορούν να
δοθούν.

Ο Πρόεδρος
Βατός Ιωάννης

Τα μέλη
1. Ζαφειρίου Παναγιώτης
2. Λεμονός Γεώργιος
3. Κύτελης Ευστράτιος
4. Πάλλης Γεώργιος
5. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης
6. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά
7 Γυμνάγος Προκόπιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΕΡIBΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μυτιλήνη 14-06-2012
Α.Π.: 44731

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΗΛ: 2251350548
FAX: 2251021000
Email: adimarxos_vatos@mytilene.gr
Προς : Γραφείο Προσόδων
Τμήμα Υπαίθριων Εμπορικών
Δραστηριοτήτων & Εκθέσεων

ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 63 / 2012 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Λέσβου που αφορά εκπρόθεσμες αιτήσεις πολιτών, υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου.
ΣΧΕΤ.: Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. 63 / 2012 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

