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  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 08 / 2012 

 
 
Από τα πρακτικά της αριθ. 08 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Λέσβου. 
 

           Αριθμός απόφασης 64 / 2012      (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με την ανάκληση άδειας 
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, και 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. 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

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 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Κουμαράς Αντώνιος 
 

             
Παρούσα στη συνεδρίαση η αρμόδια υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 
Τμήμα υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων & εκθέσεων , για το θέμα 
«ανάκληση αδείας  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ (ρυ-
μουλκούμενη κινητή καντίνα ) με ερώτημα», σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. πρωτ. 
49616/17-05-2012, εισήγηση , χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένατο θέμα στην περίληψη της ημερησίας διάταξης 
ενημέρωσε  σχετικά ότι οι άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, ισχύουν για μια 
τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να 
εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση (άρθρο 7 παρ. 2 
του Ν. 3377/2005 – ΦΕΚ 202Β’ 19-8-2005). Οι άδειες μετά την τριετία 
ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
αίτηση στο Δήμο μας που είναι βάση «Καλλικράτη» η αρμόδια αρχή, μέχρι 31 
Ιανουαρίου του έτους λήξης βάση του Π.Δ. 254/2005 (ΦΕΚ 307 Α’/16-12-2005). Η 
άδεια υπαίθριου εμπορίου δεν ανανεώνεται αν ο κάτοχος αυτής δεν έχει 
εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος, δηλ. ο κάτοχος 
της άδειας για να διατηρήσει την άδεια του, υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο 
στην υπηρεσία μας το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους ή αντίγραφο της 
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φορολογικής του δήλωσης  καθώς και αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων 
στον Δήμο τελών, όπου αυτό απαιτείται. Εάν δεν συμβεί αυτό η άδεια ανακαλείται. 

Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή την 
έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο δε έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί κατ’ οποιοδήποτε τρόπο 
από αρμόδια υπηρεσία, ότι δεν υφίσταται πλέον μια εκ των προϋποθέσεων που 
αιτούνται για την χορήγηση αυτής. 

Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο 
που δεν αναπληρώνει προσωρινά ή μόνιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 του παρόντος, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.  

Σε περίπτωση μεταβίβασης, εισφοράς, εκχώρησης ή παραχώρησης κατά χρήση. 

Επιτρέπεται η τροποποίηση  της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ως προς το 
αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου, με αίτηση, που υποβάλλεται μέχρι 
31 Οκτωβρίου έκαστος έτους, στην αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή. 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, υποβλήθηκε στο Δήμο μας αίτηση με αρ. πρωτ. 
41611/24-4-2012, στο όνομα PETKOVA YORDANKA  του PETKO. με την οποία 
ζητά την αλλαγή του αυτοκινήτου ρυμούλκησης της τροχήλατης καντίνας της για 
την οποία έχει άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Τύπου Β΄, με 
αριθμό 6/2011 και λήξη 2/8/2014 . 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κάποια δεν τα προσκόμισε, όπως, 
τιμολόγιο αγοράς της καντίνας , η υπεύθυνη δήλωση του Μηχανολόγου Μηχανικού 
ανέφερε ότι η ρυμούλκηση θα γίνετε από Φ.Δ.Χ., ενώ είχε Ι.Χ Επιβατικό, και η 
έγκριση διασκευής τροχοφόρου οικίσκου σε καντίνα από τη Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Λέσβου απευθυνόταν στην κ. ΜΥΤΑΡΟΥ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ του 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και όχι στο όνομα PETKOVA YORDANKA  του PETKO, ενώ 
ζητήθηκαν. 

Κατόπιν τούτων , ζητώ να πάρετε απόφαση , βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας , ερώτηση για ανάκληση, της συγκεκριμένης άδειας, ή να της δοθεί 
μια τελευταία ευκαιρία προσκόμισής τους, λόγω του ότι αν ανακληθεί η 
συγκεκριμένη άδεια δεν μπορεί να την ξανά αποκτήσει παρά μόνο κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις.  

εξέθεσε ότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα  με το 
άρθρο 73 του Ν.3852/2010,  και την με αριθμό 73/2011 Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δ. Λέσβου, 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 
δοθεί μια τελευταία ευκαιρία, και να ειδοποιηθεί να προσκομίσει άμεσα τα 
ζητηθέντα δικαιολογητικά στην υπηρεσία, άλλως θα προβούμε στην ανάκληση της 
ως άνω αδείας της, σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία. 

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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Να δοθεί στην κ. PETKOVA YORDANKA του PETKO με Α.Φ.Μ.:149654650, 

Δ.Ο.Υ.: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 369067208, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ: Ο.Α.Ε.Ε., αριθμ. 6/2011 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 

Τύπου Β’ ( ρυμουλκούμενη κινητή καντίνα ) και λήξη 2/8/2014, το εύλογο 

χρονικό διάστημα, προσκόμισης των απαραίτητων, εκ της ισχύουσας 

νομοθεσίας, δικαιολογητικών στην υπηρεσία.  

Σε περίπτωση που αυτά δεν προσκομισθούν, να επανέλθει το θέμα στην 

επιτροπή για την ανάκλησή της. 

 
 

 
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.. 
 
 

Ο Πρόεδρος               Τα μέλη 
 

 
Βατός Ιωάννης 

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  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  
ΠΕΡIBΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
ΤΗΛ: 2251350548 
FAX: 2251021000 
Email: adimarxos_vatos@mytilene.gr  

     Μυτιλήνη  14-06-2012  

                          Α.Π.: 49616 

 Προς :  Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 Τμήμα Υπαίθριων Εμπορικών    
  Δραστηριοτήτων & Εκθέσεων  

 
 Κοιν:   PETKOVA YORDANKA 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 64 / 2012 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Λέσβου που αφορά την ανάκληση άδειας υπαίθριου 
πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ (ρυμουλκούμενη κινητή καντίνα). 

 

 

ΣΧΕΤ.: Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. 64 / 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 
 
 
 
 
 
 
 


