ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 73/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα δεκάτη ενάτη (19η) Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 13.30
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 9/2011 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Σταμούδης Ελευθέριος

2. Χλιούμης Ανδρέας
3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Ζούνη Στέλλα
5.Βαγιωνάς Αθανάσιος
6.Κυριακού Ιφιγένεια
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ανέφερε ότι o ενδιαφερόμενος Ράπτης Παντελής του Δημητρίου κάτοικος
Κρήμνης Χαλκιδικής, υπέβαλε αίτηση καθώς και δικαιολογητικά για χορήγηση
επαγγελματικής άδειας πωλητού Λαϊκών Αγορών με «ΟΣΠΡΙΑ».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν.2323/1995 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 4 του ν.3377/2005 (παρ.1Α άρθρου 2 Π.Δ. 51/2006 ΦΕΚ53/13/3/2006) η
επαγγελματική άδεια χορηγείται για την άσκηση του βιοποριστικού επαγγέλματος.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου7 του Ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν.3377/2005, οι επαγγελματικές άδειες χορηγούνται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του τόπου διαμονής του επαγγελματία, σε φυσικά πρόσωπα,
μονίμους κατοίκους Ελλάδας, εφόσον έχουν την υπηκοότητα κράτους μέλους της
Ε.Ε. και ισχύουν για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας (με τη θεώρησή τους από κάθε
δήμο για τον οποίο ενδιαφέρεται ο επαγγελματίας ξεχωριστά) και εφόσον τηρούνται
οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 51/2006, όπως έχει
αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του Π.Δ. 116/2008. Σύμφωνα επίσης με την
παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν.2323/1995 συγκροτείται επιτροπή η οποία
γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των προς διάθεση αδειών και την υποβάλει στο
Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον αριθμό αδειών. Ο Δήμαρχος
προκηρύσσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών για τις υφιστάμενες κενές ή
συνιστώμενες νέες θέσεις, δημοσιεύεται η προκήρυξη σε δυο τουλάχιστον τοπικές
ημερήσιες εφημερίδες και τοιχοκολλείται στο δημοτικό κατάστημα. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη και συστήνεται
τριμελής επιτροπή μετά από απόφαση Δημάρχου για την εξέταση των αιτήσεων.

Συντάσσεται και τοιχοκολλείται εντός τριάντα ημερών πίνακας με τους
ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και δίνεται
δεκαπενθήμερη προθεσμία για ενστάσεις. Αν ο αριθμός των προσώπων που έχουν
προτεραιότητα υπερβαίνουν τον αριθμό των αδειών, γίνεται κλήρωση και με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγούνται οι επαγγελματικές άδειες με
απόφαση Δημάρχου.
Λόγω της μεταβατικής περιόδου των αρμοδιοτήτων από τη Νομαρχία στους
Δήμους δεν κατέστη δυνατή αυτή η σειρά διαδικασίας.
Με βάση τα παραπάνω, ο κ.Ράπτης Παντελής του Δημητρίου πληροί τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω Νόμο και Π.Δ. που αφορούν τα
δικαιολογητικά και μόνο, και θα δικαιούνταν σύμφωνα με αυτά της χορήγησης
επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών για «ΟΣΠΡΙΑ».
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, μετά από αυτή τη
διαδικασία, καλείται να εγκρίνει τη χορήγηση ή όχι της ζητούμενης άδειας στον
ενδιαφερόμενο και να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την έκδοση αυτής.
Το Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, αφού άκουσε
την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την αίτηση του κ.Ράπτη Παντελή του
Δημητρίου και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Αποδέχεται την αίτηση του κ.ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του Δημητρίου και του
χορηγεί ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ για
«ΟΣΠΡΙΑ».-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2011
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 19 Σεπτεμβίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

