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ΠΑΤΡΑ, 30 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ. 255197/1295
ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254Β΄,26443, Πάτρα
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Γραφείο Εκτελεστικής
Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 150/2012 Απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 254851/2343 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 150/2012 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση μεταβίβασης των επαγγελματικών αδειών των
πωλητών λαϊκών αγορών οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις κτήσης της άδειας
των εδαφίων 1,2 και 3 της παρ Α’ του άρθρου 2 του ΠΔ 51/2006, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με τα εδάφια α και β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ΠΔ 116/2008 »
και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 15/2012
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 26η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε με τις υπ’ αριθ. 182/27-7-2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 91/2012 (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012)
και συγκροτήθηκε με την 183/27-7-2011 αποφάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου,
ύστερα από την υπ αριθμ. οικ. 253860/1278 πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος /Αντιπρόεδρος
3. Χριστογιάννης Γεώργιος – Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό
μέλος
8. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
9. Σκαρτσιάρης Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
10. Ντάτσικα Γεωργία - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
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11. Καραθανασόπουλος Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
12. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση 150/2012
ο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 9 θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση μεταβίβασης των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών οι
οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις κτήσης της άδειας των εδαφίων 1,2 και 3 της παρ
Α’ του άρθρου 2 του ΠΔ 51/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα εδάφια α και β
της παρ. 6 του άρθρου 2 του ΠΔ 116/2008».
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, κ. Κόλλαρης Κωνσταντίνος.

Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου
Γρηγόρη:
Έχοντας υπόψη :
1..Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) άρθρα 94, παρ.6 ,περίπτωση 32 και 283 παρ. 3
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» ,
2..του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010) « Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
3..Την αριθ. 191209/3232/26.10.2011 (ΦΕΚ 2513/Τ.Β΄/7.11.2011) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».
4.. Την αριθμ. 91/2012 (ΦΕΚ 2186/Β/24-7-2012) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 182/2011
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την σύσταση της «Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας » και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).
5..Την περ. α' της παρ. 1 του άρθρο 282 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία «Για τις
αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του
παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και
κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους
το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη
άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοούνται, ως αρμόδια όργανα
άσκησής τους, ο περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική
επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία
επιτροπή.»
6.. Την παρ. Ε΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α/2006) «Όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας Λαϊκών Αγορών – Μεταβίβαση αδειών, αλλαγή θέσεων , χορήγηση αδειών σε
συγγενικά πρόσωπα», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. 116/2008
(ΦΕΚ 179/Α'/28-08-2008) και ισχύει , σύμφωνα με το οποίο «Επιτρέπεται η μεταβίβαση
επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σε συγγενείς του κατόχου - εφόσον
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πληρούν τις προϋποθέσεις κτήσης της άδειας των εδαφίων 1 , 2 και 3 της παρ. Α του
παρόντος άρθρου(προσθ. με άρθρο 2 του Π.Δ. 116/08 , ΦΕΚ 179/Α/28.8.08) - εξ αίματος
μέχρι τρίτου βαθμού και στον/ην σύζυγο και συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού
(αντικ. με άρθρο 2 του Π.Δ. 116/08 , ΦΕΚ 179/Α/28.8.08), ύστερα από αίτηση του κατόχου με
την προϋπόθεση ότι είναι αδειούχος επί ένα (1) τουλάχιστον
7..Την υπ΄ αρ. αριθμ. 61/74894/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από
τους δήμους .»
8..Την περ. 3 του άρθρου 283 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Καλλικράτης»σύμφωνα με την οποία «Λοιπές αρμοδιότητες
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων
και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο
186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους
δήμους ασκούνται, μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περιφέρεια,
με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και
περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
9..Την υπ. αρ. ΚΥΑ Κ1-164/2011 των Υπουργών Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οικονομικών- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «
Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην Οδηγία
2006/123/ΕΚ σχετικά με τις Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».
10..Την περ. 32 της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Καλλικράτης» σύμφωνα με την οποία
στην αρμοδιότητα των Δήμων μεταβιβάζεται «η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση , τη
μετακίνηση , τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας των Λαϊκών
Αγορών , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , περιλαμβανομένης της χορήγησης
επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου ,
εκτός από την τοποθέτηση των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές , η οποία εκδίδεται από το
περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν
τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης».
11..Την υπ΄ αριθμ. Α2-2024/16-12-2011 Εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτ. Ανταγων. και Ναυτιλίας
«Λειτουργία λαϊκών αγορών , των Περιφερ. Ενοτήτων της χώρας, αρμοδιότητες κ.τ.λ.»
σύμφωνα με την οποία «η αρμοδιότητα για την μεταβίβαση άδειας , αλλαγής θέσεων και
χορήγησης αδειών σε συγγενικά πρόσωπα των επαγγελματικών αδειών που έχουν
εκδοθεί μέχρι 31-12-2010 ασκείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και ανά
περιφερειακή ενότητα σύμφωνα με την παρ. Ε’ του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006, όπως
ισχύει».
12..Την υπ΄ αρ. 146766/471/19.6.2012 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε.
σύμφωνα με την οποία «η παραπάνω εγκύκλιος (στοιχείο 10) δεν δύναται να εφαρμοσθεί
κατ΄ αντίθεση ή υπέρβαση της άμεσα εφαρμοστέας , ρητής νομοθετικής ρύθμισης (στοιχείο
9)»
13.. Το υπ΄ αρ. Α2-878 /2.9.2012 έγγραφο της Γ.Γ.Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων , σύμφωνα με το οποίο «Σε κάθε
περίπτωση προέχει η ομαλή λειτουργία των αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η
διευκόλυνση των άμεσα εμπλεκομένων με αυτές πωλητών – επαγγελματιών και παραγωγών) ,
προς όφελος των καταναλωτών.
14.. Το υπ΄ αρ. 80656/15267 /04.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με θέμα την άσκηση αρμοδιοτήτων στις
Λαϊκές Αγορές, σύμφωνα με το οποίο « Τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο
(στοιχείο 10) , δεν έρχονται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 94 παρ.
6 του Ν.3852/2010 , καθώς αποτελούν συνδυαστική ερμηνεία της εν λόγω διάταξης , και της
κείμενης νομοθεσίας , που αφορούν τις λαϊκές αγορές , καθώς και πρακτικών ζητημάτων
που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, και ως εκ τούτου πρέπει
να εφαρμοσθεί τόσο από τους Δήμους , όσο και από την Π.Δ.Ε»
15.. Το ότι στην Π.Ε. Αχαΐας υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι αντιδρούν σθεναρά στην
μεταβίβαση
των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών σε νόμιμα
δικαιούχους με αποτέλεσμα οι παραπάνω επαγγελματίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε
περίοδο οικονομικής κρίσης να βρίσκονται σε μεγάλη αβεβαιότητα και περιδίνηση, γιατί
καταβάλλουν πρόσθετες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχουν τη δυνατότητα
υποβολής δικαιολογητικών για την καταβολή σύνταξης και μάλιστα χωρίς την δική τους
υπαιτιότητα.
16.
α) Την υπ. αρ. πρωτ. 16005/340/17-1-2012 αίτηση του Αλεβιζάτου Σπυρίδωνα
του Βασιλείου κατοίκου Πατρών ,οδό Κοζάνης 137 , με την οποία αιτείται την μεταβίβαση της
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υπ΄ αρ. 1380 άδειας επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών με είδος πώλησης «είδη ένδυσηςνεωτερισμοί- φο μπιζού- λευκά είδη- ψιλικά- ειδών υπόδησης- δερμάτινων ειδών (τσάντεςζώνες- πορτοφόλια)» από τον ίδιο στην κόρη του Αλεβιζάτου Χαρίκλεια του Σπυρίδωνα
κατοίκου Πατρών ,οδό Κοζάνης 186 με ΑΔΤ- Σ 374667 .
β) Την υπ.
αρ. πρωτ. 29727/794/3-3-2012 αίτηση του Δρουκόπουλου
Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου κατοίκου Προαστίου Πατρών ,οδό Πολυκάστης 7 , με την
οποία αιτείται την μεταβίβαση της υπ΄ αρ. 264 άδειας επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών
με είδος πώλησης «νωπά αλιευτικά προϊόντα» από τον ίδιο στον υιό του Δρουκόπουλο
Κωνσταντίνο του Κωνσταντίνου κατοίκου Πατρών ,οδό Ελ. Βενιζέλου 3 με ΑΔΤ – Φ
441274.
γ) Την υπ. αρ. πρωτ. 18713/515/23-1-2012 αίτηση της Χιώνη Σοφίας του
Παναγιώτη κατοίκου Πατρών ,οδό Πάτμου 15Α , με την οποία αιτείται την μεταβίβαση της υπ΄
αρ. 655 άδειας επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών με είδος πώλησης «οπωρολαχανικά –
αυγά - κομμένα άνθη» από την ίδια στην κόρη της Χιώνη Αναστασία του Πάνου ,κατοίκου
Άνω Σουλίου Πατρών , με ΑΔΤ – ΑΗ 702232 .
δ) Την υπ. αρ. πρωτ. 35002/944/10-2-2012 αίτηση της Μαρκοπούλου Πολυτίμης
του Αντωνίου κατοίκου Γομοστού Αχαΐας , με την οποία αιτείται την μεταβίβαση της υπ΄ αρ.
2240 άδειας επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών με είδος πώλησης «οπωρολαχανικά –
αυγά - κομμένα άνθη» από την ίδια στον υιό της Νιφόρα Γεώργιο του Δημητρίου ,κατοίκου
Γομοστού Αχαΐας με ΑΔΤ – ΑΑ 325352 .
ε) Την υπ. αρ. πρωτ. 43525/1194/21-2-2012 αίτηση του Κατσιγιάννη Παναγιώτη
του Γεωργίου κατοίκου Κάτω Οβρυάς Πατρών, οδό Νοταρά 26 , με την οποία αιτείται την
μεταβίβαση της υπ΄ αρ. 1099 άδειας επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών με είδος πώλησης
«οπωρολαχανικά – αυγά - κομμένα άνθη» από τον ίδιο στην σύζυγό του Μπουζαλά
Πολυξένη του Δημητρίου ,κατοίκου Κάτω Οβρυάς Πατρών, οδό Νοταρά 26 με ΑΔΤ – Σ
360964.
στ) Την υπ. αρ. πρωτ. 170584/4987/10-7-2012 αίτηση του Αμτζόπουλου Γεώργιου
του Χρήστου κατοίκου Πατρών, οδό Μιαούλη 67 , με την οποία αιτείται την μεταβίβαση της
υπ΄ αρ. 644 άδειας επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών με είδος πώλησης «νωπά ψάρια»
από τον ίδιο στην κόρη του Αμτζοπούλου Μαρία του Γεωργίου ,κατοίκου Πατρών, οδό
Παρμενίδου 1 με ΑΔΤ – ΑΒ 384272.
ζ) Την υπ. αρ. πρωτ. 254082/7505/23-10-2012 αίτηση της Μπεκρή Γεωργίας του
Ραφαήλ κατοίκου Πατρών, οδό Νίκου Γκάτσου , με την οποία αιτείται την μεταβίβαση της υπ΄
αρ. 2292 άδειας επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών με είδος πώλησης «οπωρολαχανικά –
αυγά - κομμένα άνθη» από την ίδια στον υιό της Λάμπρου Δημήτριο του Ρήγα ,κατοίκου
Πατρών, οδό Νίκου Γκάτσου με ΑΔΤ – ΑΑ 318626.
17. Το ότι ,αφενός πληρούνται οι προϋποθέσεις μεταβίβασης και κτήσης αντίστοιχα των
άδειων και αφετέρου έχουν προσκομισθεί στην υπηρεσία μας όλα τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά , σύμφωνα με το ΠΔ 51/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ
116/2008 .
παρακαλούμε
για την εισήγηση των ανωτέρω θεμάτων στην «Επιτροπή Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» για την λήψη απόφασης
προκειμένου να γίνει η
μεταβίβαση των ανωτέρω αδειών οι οποίες πληρούν
τις
προϋποθέσεις κτήσης της άδειας των εδαφίων 1 , 2 και 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ΠΔ
51/2006 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα εδάφια α και β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ΠΔ
116/2008.
Η τήρηση της διαδικασίας των μεταβιβάσεων των παραπάνω επαγγελματικών αδειών
πωλητών λαϊκών αγορών, θα γίνεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αχαΐας ως οργάνου
εκτέλεσης της απόφασης αυτής.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μεταβίβαση των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών
Αλεβιζάτου Σπυρίδωνα, Δρουκόπουλου Κωνσταντιίνου, Χιώνη Σοφίας, Μαρκοπούλου
Πολυτίμης, Κατσιγιάννη Παναγιώτη, Αμτζόπουλου Γεωργίου και Μπεκρή Γεωργίας, οι
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οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις κτήσης της άδειας των εδαφίων 1,2 και 3 της παρ
Α’ του άρθρου 2 του ΠΔ 51/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα εδάφια α και β
της παρ. 6 του άρθρου 2 του ΠΔ 116/2008. Η τήρηση της διαδικασίας των
μεταβιβάσεων των παραπάνω επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, θα
γίνεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αχαΐας ως οργάνου εκτέλεσης της
απόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2012.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
5. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
6. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8. ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
9. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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