ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 36/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 479
Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθμ. 36447/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 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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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σίδερης Αντώνιος
Αραβανής Ανδρέας
Μεσσήνη Κερασούλα
Γεωργάκης Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Στραγαλινός Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος
Δρακονταειδής Κων/νος
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
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Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Σώλος Φώτιος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 20ο ημερήσιας διάταξης της αρ. 36/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ για ορισμό του ανώτατου αριθμού των νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου που χορηγούνται κατά κατηγορία επαγγελμάτων, και ορισμός συγκεκριμένων
ισάριθμων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στον Δήμο
Λευκάδας για το έτος 2012.
Εισηγητής: κ.Ρόκκος Στυλιανός-Αντιδήμαρχος
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Ο κ.Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, στο Δ.Σ.:
Θέτουμε υπόψη σας:
1.Τις δ/ξεις του εδ. 19 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» .
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.Δ. 254/05 « Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου ( πλανόδιου και στάσιμου)
5. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Λευκάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1331/1999 τεύxος Β').
6. Την αριθμ. 116/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7. Την αριθμ. Πρωτ. 31163/22-11-2011 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή της παρ. 8 του αρθρ. 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8. Την αριθμ. 1/28-11-2011 γνωμοδότηση της Επιτροπή της παρ. 8 του αρθρ. 1 του Ν. 2323/95
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουμε τα εξής:
Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας.
Οι άδειες χορηγούνται από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Ισχύουν για μια τριετία , είναι
προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν , να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να
παραχωρηθούν κατά χρήση.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και
ισχύουν για το επόμενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών, κατά κατηγορία
επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορίζονται
ισάριθμες , συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών
δραστηριοτήτων.
Οι παραπάνω αποφάσεις , όταν πρόκειται για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 15.000
κατοίκους ή για πρωτεύουσες νομών, εκδίδονται μετά από γνώμη επιτροπής , που
συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του
Δήμου, ως πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζεται από
αυτούς:
α) του οικείου Επιμελητηρίου
β) της Ομοσπονδίας επαγγελματιών-βιοτεχνών της περιοχής
γ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών
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δ) της εθνικής Ομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες
ε) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, και
στ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε και για τα εξής:
-η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:
α) σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, στο χώρο
της δικαιοδοσίας τους
β) σε ιδιωτικούς χώρους
-οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) των περιοχών που γειτνιάζουν ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες
ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
-η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να
είναι μικρότερη των πενήντα ( 50) μέτρων
Οι παραπάνω δεσμεύσεις για τις αποστάσεις κ.λπ. των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε
ιδιωτικούς χώρους.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι :

Α’) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν.3852/2010 αντίστοιχα:
α) στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων ανήκει και η πρότασή τους
προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
β) στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων ανήκει και η πρότασή τους προς
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου στην περιφέρειά τους.
Η Υπηρεσία μας, ως αρμόδια για την έκδοση κ.λπ αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με
το αριθμ. Πρωτ. ΕΣ 1047/24-8-2011 έγγραφό της ζήτησε από τις Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες του Δήμου μας να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τις θέσεις για την
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους, ώστε να εισηγηθεί
κατ’ αρχήν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον
καθορισμό των σχετικών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Στην Υπηρεσία μας απάντησαν οι παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
Λευκάδας προτείνοντας η κάθε μία τα εξής:
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Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

Με την αριθμ. 93/2011 απόφαση Συμβουλίου της προτείνει:
1. δύο (2) θέσεις στην οδό Δαίρπφελδ δίπλα στη βρύση
2. δύο (2) θέσεις στο πεζοδρόμιο μπροστά από την Εθνική Τράπεζα
3. μία (1) θέση απέναντι από την είσοδο του Αγίου Μηνά, επί του πεζόδρομου
4. πέντε (5) θέσεις στην πλατεία της παραλίας, και
5. πέντε (5) θέσεις κατά μήκος της οδού Άγγελου Σικελιανού, από το ύψος της οικίας Μαμαλούκα
έως το παλαιό Δημαρχείο
Β) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΠΑΙΝΑΣ:
Με το αριθμ. 18/4-10-2011 έγγραφό της προτείνει:
-θέση εγκατάστασης καντίνας σε χώρο της πλατείας του κοινοτικού καταστήματος
Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΤΩΝ:
Με την αριθμ. 21/2011 απόφαση Συμβουλίου της προτείνει:
1. το χώρο έναντι του Αγίου Παντελεήμονος στις Αλυκές και κατά μήκος του δρόμου
2. το χώρο έμπροσθεν του χωριού και κατά μήκος στον πεζόδρομο του επαρχιακού δρόμου
3.το χώρο κατά μήκος της οδού Ταξιαρχών από τη μία πλευρά
4. το χώρο της παιδικής χαράς γύρωθεν του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο πλακόστρωτο, και
5.το χώρο του γηπέδου μπάσκετ-βόλεϋ εσωτερικά
Δ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ:
Με την αριθμ. 24/2011 απόφαση Συμβουλίου της προτείνει:
-μία θέση στο ΣΤΑΥΡΟ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ, εφόσον γίνουν κάποιες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου ώστε ο χώρος να γίνει ασφαλής και καλαίσθητος
Ε) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ:
Με το αριθμ. 3/2011 έγγραφό της προτείνει:
- μία θέση στην κεντρική πλατεία του χωριού
-μία θέση στο χώρο του Δημοτικού σχολείου
ΣΤ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ:
Με την αριθμ. 87/2011 απόφαση Συμβουλίου της προτείνει:
-Τις θέσεις από το συγκρότημα Σάντα και προς το Κοινοτικό Κατάστημα, στη θέση Λιμνί μετά από
το ξενοδοχείο Πήγασος και λίγο πριν από το Ξενοδοχείο Ιόνιο.
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Ζ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΙΟΥ:
Με το αριθμ. 15/2011 έγγραφό της προτείνει:
-στην περιοχή των Εγκρεμνών να οριοθετηθούν χώροι για την εγκατάσταση δύο (2) καντινών με
την υποχρέωση να κατασκευάσουν WC ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός.
Η) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ:
Με το αριθμ. 5/2011 έγγραφό της προτείνει:
-να μην ορισθεί καμία θέση για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επειδή δεν υπάρχουν
χώροι που να πληρούν τις προϋποθέσεις ( αποστάσεις μεταξύ τους κ.λπ)
Θ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ:
Με την αριθμ. 10/2011 απόφασή της προτείνει:
-μία θέση για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον οικισμό Λυγιάς και συγκεκριμένα
παραπλεύρως της βόρειας πλευράς της παιδικής χαράς στην περιοχή του λιμανιού Λυγιάς.
Ι) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ-ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ:
Με την αριθμ. 10/2011 απόφασή της προτείνει:
-μία θέση στο πάρκινγκ Λαζαράτων
-μία θέση στο σχολικό κέντρο
Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Επιτροπή με την
αριθμ. 116/2011 απόφασή της αποφάσισε να ορισθούν οι θέσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο οι
δε δραστηριότητες που θα ασκηθούν να είναι μαλλί της γριάς, καλαμπόκι, κάστανα και πίνακες
ζωγραφικής.
Β’) Η Επιτροπή της παραγρ. 8 του αρθρ. 1 του Ν. 2323/95, με την αριθμ. 1/28-11-2011
απόφασή της γνωμοδότησε να χορηγηθούν:

α) δέκα οκτώ (18) άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση καλαμπόκικάστανα ως εξής:
-τρεις (3) θέσεις στο Νυδρί
-δέκα (10) θέσεις στην πόλη της Λευκάδας
-τέσσερις (4) θέσεις στην Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων ( Βασιλική και λοιπές Τοπικές
Κοινότητες)
-μία (1) θέση στα Λαζαράτα
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β) τρεις (3) άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση μαλλί της γριάς –
ποπ-κορν ως εξής:
-δύο (2) θέσεις στην πόλη της Λευκάδας
-μία (1) θέση στο Νυδρί
γ) τρεις (3) άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με δραστηριότητα την
ζωγραφική, ως εξής:
-τρεις θέσεις στην πόλη της Λευκάδας
δ) πέντε (5) άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας, ως εξής:
- τέσσερις (4) θέσεις στην Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων ( Βασιλική και λοιπές Τοπικές
Κοινότητες) και όπου δεν υπάρχει ομοειδές στεγασμένο εμπόριο,
- μία (1) θέση για στάσιμη καντίνα στην Τοπική Κοινότητα Πηγαδησάνων,
και να υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος για την άσκηση όλων των ανωτέρω στάσιμων
δραστηριοτήτων.

Δεδομένου ότι κάθε χρόνο υπάρχει ενδιαφέρον για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
στο Δήμο Λευκάδας και λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα ανωτέρω και αφετέρου τις οικονομικές
ανάγκες των κοινωνικών ομάδων που είναι άνεργοι, ανάπηροι και με χαμηλό εισόδημα,
Εισηγούμαστε
Όπως, το Δημοτικό Συμβούλιο αφενός ορίσει τον ανώτατο αριθμό των νέων αδειών υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων που θα χορηγηθούν για το Δήμο Λευκάδας το
έτος 2012 και αφετέρου να ορίσει συγκεκριμένες ισάριθμες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων
στάσιμων δραστηριότητα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αποδέχεται την πρόταση του
εισηγητή και
Αποφασίζει:

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 479/11.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

