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ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση ή μη άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
                        

        Σήμερα την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή
και ώρα 10:00, (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική
διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (κατεπείγοντα  μέτρα κατά  του κορωνοϊού),  συνεδρίαση της
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  7722/24-05-2021  πρόσκληση  του
Προέδρου της κ. Σακελλαρίου Αναστάσιου - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα
επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στον  Πρόεδρο  του  συμβουλίου  της
Κοινότητας  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  προκειμένου  να  αποφασίσει  στα  θέματα  της
ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλω επτά (7)
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο Πρόεδρος κήρυξε
την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος, Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος, 2.Παντελέου
Κων/νος  -  Αντιδήμαρχος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Δέδες  Δημήτριος,
5.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Ράτης Σπυρίδων - Αντιδήμαρχος, 2.Σακελλαρίου Ευθύμιος,  οι οποίοι  δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στην  παρούσα  συνεδρίαση  δεν  συμμετείχε  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της
Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας κ. Σακέλλης Μάριος, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, o κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Οι  διατάξεις  του  Ν.  4497/2017  (ΦΕΚ  171  Α΄)  "Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" ,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Η υπ΄ αριθ. 2583/19-06-2012 επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία
είχε χορηγηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας στην κα. Βολισσιάνου Μαρία
του Σταματίου.
4. Η από 27-03-2018 θεώρηση της ανωτέρω άδειας, με ισχύ έως την 27η Μαρτίου 2021.
5. Το  υπ΄  αριθ.  3494/11-03-2021  έγγραφο του  Γραφείου  Αδεοδοτήσεων  και  Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης προς τους επαγγελματίες
πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου, περί θεώρησης των κατεχομένων αδειών τους.
6. Το  υπ΄  αριθ.  5188/12-04-2021  έγγραφο του  Γραφείου  Αδεοδοτήσεων  και  Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης προς την κα. Βολισσιάνου
Μαρία σχετικά με την θεώρηση της άδειάς της.
7. Η από 18-05-2021 εισήγηση του αρμοδίου Γραφείου του Δήμου μας προς την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής περί ανάκλησης της υπ΄ αριθ. 2583/19-06-2012 επαγγελματικής άδειας
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πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει η κα. Βολισσιάνου Μαρία, καθότι δεν υπέβαλε σχετικό
αίτημα πριν την εκπνοή της εκ του νόμου προθεσμίας θεώρησης. 
8. Το από 24-05-2021 έγγραφο του Προέδρου, με το οποίο είχε προτείνει στα μέλη της
Επιτροπής να ανακαλέσουν την εν λόγω άδεια. 

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τα  ανωτέρω,  μετά  από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

Ανακαλεί την υπ΄ αριθ. 2583/19-06-2012 άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, η
οποία  είχε  χορηγηθεί  στην  κα.  Βολισσιάνου Μαρία του Σταματίου,  λόγω μη υποβολής
αιτήματος θεώρησής της, εντός της ταχθείσας εκ του νόμου προθεσμίας, σύμφωνα με την
από  18-05-2021  εισήγηση  του  Γραφείου  Αδεοδοτήσεων  και  Ρύθμισης  Εμπορικών
Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Κατά της παρούσας χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του
Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  &  Ιονίου
(μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. ΟΤΑ), μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε ο ενδιαφερόμενος πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  22/2021.

Ο Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος                        Τα Μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                        Παντελέου Κων/νος 

                                                                                          Σταυρόπουλος Κων/νος
                                              
                            Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Σακελλαρίου Αναστάσιος                                     
                                                                                           Δέδες Δημήτριος
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