ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 352
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
20/27354/11-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Στραγαλινός Βασίλειος
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Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Γεράσιµος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Ο κ.∆.Γαβρίλης αποχώρησε πριν την έναρξη των θεµάτων της Η/∆.

ΘΕΜΑ 21ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Γνωµοδότηση του ∆.Σ. για τον ανώτατο αριθµό των νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου
που θα χορηγηθούν κατά το έτος 2013 κατά κατηγορία επαγγελµάτων.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ.Ρόκκος Στυλιανός, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Θέτουµε υπόψη σας:
1.Τις δ/ξεις του εδ. 30,παρ 6 άρθρο 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» µε τις οποίες µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα για το
υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο στους ∆ήµους.
2. Τις δ/ξεις του Ν. 2323/95 « Υπαίθριο εµπόριο και άλλες δ/ξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθµ. Κ1- 164/2011 Απόφαση «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γεν. Γραµ.
Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».
4. Το Π.∆. 254/05 « Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου ( πλανόδιου και στάσιµου)
5. Τις δ/ξεις της παρ. 1. του άρθρου 14 του Ν.4038/12 «Ρυθµίσεις υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών
αγορών»
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουµε τα εξής:
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου διακρίνονται σε τύπου Α’ για πώληση
πρωτογενών προϊόντων γης στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα άνθη, , αλιείας και
ιχθυοκαλλιέργειας , σε όλη τη χώρα , και τύπου Β’ , η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών
προϊόντων στην περιφέρεια µόνο της αρµόδιας Αρχής που τη χορηγεί.

α) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Β΄ο ανώτατος αριθµός των
αδειών καθορίζεται ετησίως για το επόµενο ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του κατά τόπον
αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ,που εκδίδεται µέχρι την 30ή Νοεµβρίου
του προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη των κατά τόπον αρµόδιων ∆ηµοτικών Συµβουλίων της
Περιφέρειάς του. Η γνώµη των ∆ηµοτικών Συµβουλίων υποβάλλεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου του
ιδίου έτους. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόµενος αριθµός των υπό χορήγηση αδειών
κατανέµεται, ανά κατηγορία, στους οικείους ∆ήµους.

β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Α΄ µε απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται µέχρι τη 15η
∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους ,µετά από γνώµη του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού
Γραµµατέα Αποκντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι τη 15η Νοεµβρίου του ίδιου έτους. Η
γνώµη του Γενικού Γραµµατέα διατυπώνεται µετά την υποβολή σε αυτόν, µέχρι την 31η
Οκτωβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους, σχετικής γνώµης των κατά τόπον αρµόδιων ∆ηµοτικών
Συµβουλίων.
Οι χορηγούµενες ανά κατηγορία άδειες κατανέµονται στους ∆ήµους µε απόφαση του κατά τόπον
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία εκδίδεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του
ιδίου έτους.
Μέχρι και το 2011 έχουν χορηγηθεί-εκδοθεί και ισχύουν είκοσι (20) άδειες υπαίθριου πλανόδιου
εµπορίου και το αντικείµενο δραστηριότητάς τους έχει ως εξής:
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-δώδεκα (12) άδειες πλανόδιου µε αντικείµενο την πώληση νωπών ιχθύων
-τέσσερις (4) άδειες µε αντικείµενο την πώληση οπωροκηπευτικών
-µία (1) άδεια µε αντικείµενο την πώληση ειδών οικιακής χρήσης
-τρεις (3) άδειες κινητής καντίνας
Κατά το έτος 2012 δεν χορηγήθηκε άδεια υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου, συνεπώς ισχύει ο
αριθµός προς διάθεση αδειών που ορίστηκαν µε την αρίθµ.35785/5-12-2011 Απόφαση ∆ηµάρχου
Λευκάδας και παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/α/

Κατηγορία επαγγέλµατος

Αριθµός αδειών για το
2012

1

Πώληση νωπών ιχθύων

5

2

Άδειες κινητής καντίνας

-

3

Πώληση ψιλικών

4

4

Πώληση οπωροκηπευτικών

5

5

Πώληση ειδών οικιακής χρήσης

3

6

Πώληση ειδών ρουχισµού-προικός

2

7

Πώληση παλαιών µεταχειρισµένων

1

αντικειµένων
8

Πώληση τυποποιηµένων ειδών

1

ζαχαροπλαστικής –κουλουριών και
αρτοσκευασµάτων
ΣΥΝΟΛΟ

21

Εισηγούµαστε
Όπως, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

γνωµοδοτήσει για τον ανώτατο αριθµό των νέων αδειών

υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου κατά κατηγορία επαγγελµάτων που θα χορηγηθούν για το ∆ήµο
Λευκάδας το έτος 2013, ανανεώνοντας τον αριθµό προς χορήγηση αδειών ως είχαν το
προηγούµενο έτος 2012 δεδοµένου ότι υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του ∆ήµου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει

Γνωµοδοτεί για τον ανώτατο αριθµό των νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου
κατά κατηγορία επαγγελµάτων που θα χορηγηθούν για το ∆ήµο Λευκάδας το έτος 2013, ως είχαν
το προηγούµενο έτος 2012 και συγκεκριµένα:
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Α/α/

Κατηγορία επαγγέλµατος

Αριθµός αδειών για το
2012

1

Πώληση νωπών ιχθύων

5

2

Άδειες κινητής καντίνας

-

3

Πώληση ψιλικών

4

4

Πώληση οπωροκηπευτικών

5

5

Πώληση ειδών οικιακής χρήσης

3

6

Πώληση ειδών ρουχισµού-προικός

2

7

Πώληση παλαιών µεταχειρισµένων

1

αντικειµένων
Πώληση τυποποιηµένων ειδών

8

1

ζαχαροπλαστικής –κουλουριών και
αρτοσκευασµάτων
ΣΥΝΟΛΟ

21

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 352/12.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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