ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 81
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
3η/3774/16-2-2012 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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Κονιδάρης Κυριάκος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μικρώνης Ζώης
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 19ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε
δικαιούχους για το έτος 2012.
Εισηγητής: κ.Ρόκκος Στυλιανός-Αντιδήμαρχος.
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Ο κ.Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, είπε 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. 479/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκε ο αριθμός των
αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγέλματος για το Δήμο Λευκάδας το
2012.
7. Το γεγονός ότι με την αριθμ. 479/2011 απόφαση Δ.Σ. εκ παραδρομής δεν καθορίσθηκαν και οι
συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των στάσιμων δραστηριοτήτων για το έτος 2012 στο Δήμο
Λευκάδας αν και είχαν υποβληθεί οι προτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
8. Τις αριθμ. 93/2011, 7/2011, 14/2012, 11/2012, 14/2012, 46/2011, 15/2011 και 18/2011
αποφάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που αφορούν στις προτάσεις τους για τον
καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
9. Την ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων
δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2012 .
10. Το αριθμ. 3538/2012 έγγραφό μας προς την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
11. Το αριθμ 7879/1701-14-2-2012 Έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας .
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων.
13. Την ανάγκη χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους.

Αναλυτικότερα δε σας ενημερώνουμε ως εξής:
Α) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 « Υπαίθριο εμπόριο και άλλες
δ/ξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΟΡIΖΕΤΑΙ ότι, 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.
Με την αριθμ. 479/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν προς χορήγηση για το
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2012 οι παρακάτω άδειες κατά κατηγορία επαγγέλματος:

Για την πόλη της Λευκάδας εγκρίθηκαν:
-10 άδειες για καλαμπόκι-κάστανα
-2 άδειες για μαλλί της γριάς-ποπ-κορν
-3 άδειες για ζωγραφική

Για το Νυδρί εγκρίθηκαν:
-3 άδειες για καλαμπόκι-κάστανα
-1 άδεια για μαλλί της γριάς-ποπ-κορν

Για τα Λαζαράτα εγκρίθηκαν:
-1 άδεια για καλαμπόκι-κάστανα

Για τους Πηγαδησάνους εγκρίθηκαν:
-1 άδεια για καντίνα

Για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων (Βασιλική και Τοπικές Κοινότητες) εγκρίθηκαν:
-4 άδειες για καλαμπόκι-κάστανα
-4 άδειες για καντίνες

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία από τις αντίστοιχες
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, προτείνουμε να καθορισθούν οι θέσεις άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:
για την πώληση καλαμπόκι-κάστανα προτείνουμε:
- πέντε (5) θέσεις κατά μήκος της οδού Άγγελου Σικελιανού, από το ύψος της οικίας Μαμαλούκα
έως το παλαιό Δημαρχείο
-μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου στο ύψος του Αγίου Μηνά (απέναντι πλευρά)
-μία (1) θέση στο πάρκινγκ παλαιού Δημαρχείου
-μία (1) θέση στο λιμάνι της Λυγιάς
-μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου στην είσοδο της Μαρίνας Λευκάδας
-μία (1) θέση στη Νικιάνα επί του πεζοδρομίου πλησίον περιπτέρου

για ζωγραφική προτείνουμε:
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-μία (1) θέση στη Βρύση (οδός Δαίρπφελδ) επί του πεζοδρομίου
-μία (1) θέση επί του πεζοδρομίου στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας
-μία (1) θέση στην οδό Σικελιανού ( ύψος κατάστημα ΔΙΑΥΛΟΣ )

για ποπ-κορν , μαλλί της γριάς προτείνουμε:
-μία (1) θέση στην οδό Σικελιανού
-μία (1) θέση στη συμβολή των οδών Ι. Μελά και Παντοκράτορα στο μέρος που φαρδαίνει το
πεζοδρόμιο
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΔΡΙΟΥ:
Για πώληση καλαμπόκι-κάστανα προτείνουμε:
-μία θέση στην Τράπεζα Αλφα Μπάνκ
-μία θέση στο παλιό Δημοτικό Σχολείο
-μία θέση στον πλάτανο, διασταύρωση προς Ράχη

για μαλλί της γριάς-ποπ-κορν προτείνουμε
-μία θέση στο δρόμο προς το φέρυ-μπόουτ.
΅ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ:
για καλαμπόκι-κάστανα:
-μία (1) θέση στο πάρκινγκ Λαζαράτων

΅ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ:
για τοποθέτηση καντίνας προτείνουμε:
μία (1) θέση στη ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ:
Οι τέσσερις θέσεις για καλαμπόκια-κάστανα που εγκρίθηκαν να κατανεμηθούν ως εξής:
Τοπική Κοινότητα Βασιλικής
Για καλαμπόκια-κάστανα προτείνουμε:
-δύο (2) θέσεις στην θέση Σχολείο
Τοπική Κοινότητα Ευγήρου-Σύβοτα:
Για καλαμπόκια-κάστανα προτείνουμε:
-μία (1) θέση για καλαμπόκια-κάστανα στα Σύβοτα και συγκεκριμένα στην θέση «ΜΑΡΜΑΡΑ»
γ. Τοπική Κοινότητα Αγ. Πέτρου
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Για καλαμπόκια προτείνουμε:
-μία (1) θέση απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Πέτρου στη είσοδο
του χωριού
δ. Τοπική Κοινότητα Αθανίου:
οι τέσσερις θέσεις για καντίνες να ορισθούν ως εξής:
-τρεις θέσεις στην παραλία ΓΙΑΛΟΣ (η σειρά αρίθμησης ξεκινά από την είσοδο της παραλίας και
προς τα νότια)
-μία θέση στους Εγκρεμνούς, στη θέση πριν το χώρο στάθμευσης ( όχι στην παραλία)
Οι θέσεις θα οριοθετηθούν επακριβώς τηρουμένων και των μεταξύ τους αποστάσεων από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Β ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Γενικά σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Οι άδειες χορηγούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου .
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
υποβάλλουν, μέχρι την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, αιτήσεις στον αρμόδιο Δήμο.
Η απόφαση επί των αιτήσεων εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
Οι άδειες ισχύουν για μία τριετία και είναι προσωποπαγείς. Κατ’ εξαίρεση οι κάτοχοι των αδειών
μπορούν να αναπληρώνονται από συγγενικά πρόσωπα εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού και εξ
αγχιστίας μέχρι δευτέρου βαθμού.
Δικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται είναι κατά
σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών ,εφόσον πληρούν τις νόμιμες
προυποθέσεις , είναι άνεργα και έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από την παρ. 9 του άρθρου 1( φωτ/φο επισυνάπτεται) του Ν.2323/95, ήτοι:
α) μέχρι ποσοστό 10% άτομα με αναπηρία τουλάχιστον κατά 67% και τυφλοί
β) μέχρι ποσοστό 15% πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία παιδιά
γ) μέχρι ποσοστό 10% ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου .
δ) μέχρι ποσοστό 10% άτομα με αναπηρία πάνω από 50% εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά
γεγονότα
ε) μέχρι ποσοστό 5% γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν
άτομα με νοητική υστέρηση , αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
στ) μέχρι ποσοστό 10% ομογενείς βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλινοστούντες που
προέρχονται από την πρώην ΕΣΣΔ και τον Πόντο
ζ) μέχρι ποσοστό 5% Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας.
η) μέχρι ποσοστό 5% άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό
απεξάρτηση.
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται
μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών , οι άδειες που μένουν αδιάθετες
χορηγούνται με αυτή την διαδικασία κατά το επόμενο έτος.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Νόμου είναι μικρότερος
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από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.
Επίσης κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται
να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως , την ίδια μέρα. Στις κληρώσεις που διενεργούνται
από τους Δήμους παρίσταται υπάλληλος της πρώην Ν.Α.-τώρα Περιφέρειας-με Α΄ βαθμό.
Στο σημείο αυτό ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, με το αριθμ
7879/1701-14-2-2012

έγγραφό

της

όρισε

τον

υπάλληλό

της

Κατωπόδη

Ιωάννη

του

Θεοφύλακτου, ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων με Β’ βαθμό, προκειμένου να παραυρεθεί στην
κλήρωση που θα διενεργηθεί.
Οι άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται το επόμενο έτος.
Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων α,γ,δ και ε,
εξαιρούνται από τη διαδικασία κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης όπου
πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας.

Με τις δ/ξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 254/05 ( φωτ/φο επισυνάπτεται), που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
προβλέπονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου
εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου.
Β1) Στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
και πρέπει να απορριφθούν:
-η αίτηση της Ρομποτή Θεοδώρας του Αντωνίου, που ζητά να της χορηγηθεί άδεια για καντίνα,
δεν πληροί τις προϋποθέσεις-απορρίπτεται ( το εισόδημα υπερβαίνει το όριο, χωρίς ανεργία)
-η αίτηση της Σίδερη Μαρίνας του Αγγέλου, που ζητά να του χορηγηθεί άδεια για καντίνα, δεν
πληροί τις προϋποθέσεις-απορρίπτεται (το εισόδημα υπερβαίνει το όριο)
-η αίτηση της Μελά Λούλας του Σωκράτη, που ζητά να της χορηγηθεί άδεια για καντίνα, δεν
πληροί τις προϋποθέσεις-απορρίπτεται (χωρίς δικαιολογητικά)
-η αίτηση του Κορφιάτη Ζώη του Φωτίου, που ζητά να του χορηγηθεί άδεια για καντίνα, δεν
πληροί τις προϋποθέσεις-απορρίπτεται (χωρίς δικαιολογητικά)
-η αίτηση της Ρίκα Χριστίνας του Ιωάννη, που ζητά να της χορηγηθεί άδεια για καντίνα, δεν
πληροί τις προϋποθέσεις-απορρίπτεται (το εισόδημα υπερβαίνει το όριο, χωρίς ανεργία)
-η αίτηση του Κλαϊνου Βασιλείου του Ηλία, που ζητά να του χορηγηθεί άδεια για καντίνα, δεν
πληροί τις προϋποθέσεις-απορρίπτεται (το εισόδημα υπερβαίνει το όριο)
-η αίτηση της Ψωμιάδου Άννας του Διονυσίου, που ζητά να της χορηγηθεί άδεια για καντίνα, δεν
πληροί τις προϋποθέσεις-απορρίπτεται (το εισόδημα υπερβαίνει το όριο, χωρίς ανεργία)
-η αίτηση του Μελά Γιώργου του Παναγιώτη, που ζητά να του χορηγηθεί άδεια για καντίνα, δεν
πληροί τις προϋποθέσεις-απορρίπτεται (το εισόδημα υπερβαίνει το όριο)
- η αίτηση του Φυτσίλη Δημητρίου του Ελευθερίου, που ζητά να του χορηγηθεί άδεια για πώληση
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καλαμποκιού στα Σύβοτα, δεν πληροί τις προϋποθέσεις-απορρίπτεται

(το

εισόδημα

υπερβαίνει το όριο, η κάρτα ανεργίας δεν έχει θεωρηθεί από το 2010)
Από τους ανωτέρω κανένας δεν θα συμμετάσχει στις διαδικασίες.
Β2)
•
για καλαμπόκια υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις που
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:

πληρούν

τις

- η αίτηση του Ζαμπέλη Ιωάννη του Κων/νου, που ζητά να του χορηγηθεί άδεια για πώληση
καλαμποκιού στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
- η αίτηση της Ευαγγελοπούλου Φωτεινής του Χαράλαμπου, που ζητά να της χορηγηθεί άδεια για
πώληση καλαμποκιού στην πόλη της Λευκάδας
-- η αίτηση του JORGJI LEKO του ARSEN που ζητά να του χορηγηθεί άδεια για πώληση
καλαμποκιού-κάστανα , στην πόλη της Λευκάδας
Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι μικρότερος των άδειών
που θα χορηγηθούν, συνεπώς οι άδειες θα χορηγηθούν σε όλους τους αιτούντες( που πληρούν
τις προϋποθέσεις) χωρίς κλήρωση.
Επιπλέον προτείνουμε να τους παραχωρηθούν θέσεις στην περιοχή που ζητά ο καθένας
(εφόσον έχουν εγκριθεί θέσεις) και να γίνει κλήρωση για την συγκεκριμένη θέση που θα
καταλάβει ο καθένας.
Οι υπόλοιπες άδειες που μένουν αδιάθετες μεταφέρονται για να χορηγηθούν το επόμενο έτος.

Β3) Για καντίνες: έχουν εγκριθεί να χορηγηθούν 5 νέες άδειες:
4 στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων ( 3 στο ΓΙΑΛΟ και 1 στο παρκινγκ στους ΕΓΚΡΕΜΝΟΥΣ)
και 1 στους Πηγαδησάνους στη θέση ΛΑΓΚΑΔΑ, κατανέμονται δε στις παρακάτω ειδικές
κατηγορίες ως εξής:

-στην ειδική κατηγορία ατόμων με αναπηρία τουλάχιστον κατά 67% και τυφλοί αντιστοιχεί
μία (1) άδεια (10%χ 5 συνολικές θέσεις=0,5 , ήτοι μία άδεια).
-στην ειδική κατηγορία τριτέκνων, πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων αντιστοιχεί μία
άδεια ( 15% χ 5=0,75, ήτοι μία άδεια)

Οι υπόλοιπες τρεις (3) άδειες που απομένουν θα διατεθούν σε δικαιούχους που δεν
ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία και πληρούν τις προϋποθέσεις.
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•

Στην ειδική κατηγορία ατόμων με αναπηρία τουλάχιστον κατά 67% και τυφλοί
αντιστοιχεί μία (1) άδεια (10%χ 5 συνολικές θέσεις=0,5 , ήτοι μία άδεια).
Υποβλήθηκαν οι παρακάτω τρεις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, ως εξής:
-η αίτηση του Μελά Νικολάου του Γερασίμου, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων .
-η αίτηση της Μελά Χρυσούλας του Ευσταθίου, με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων-Πόρτο Κατσίκι.
-η αίτηση της Φατούρου Ασπασίας του Παναγιώτη, με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Νόμου είναι
μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών πρέπει να διενεργήσουμε κλήρωση για
την επιλογή του ενός δικαιούχου στον οποίο θα χορηγηθεί η μία άδεια καντίνας που
αντιστοιχεί στην κατηγορία.
Επιπλέον, για αυτήν την ειδική κατηγορία προβλέπεται ότι ΔΕΝ γίνεται κλήρωση για τη θέση
αλλά καταλαμβάνει τη θέση που ζητάει . Συνεπώς ο δικαιούχος που θα προκύψει από την
κλήρωση να κληθεί να επιλέξει ποια από τις εγκεκριμένες θέσεις επιθυμεί .
•
Στην ειδική κατηγορία τριτέκνων, πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων αντιστοιχεί
μία άδεια ( 15% χ 5=0,75, ήτοι μία άδεια)
Υποβλήθηκαν οι παρακάτω πέντε αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, ως εξής:
-η αίτηση της Ρομποτή Ελένης του Σοφοκλή, με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
-η αίτηση του Ρομποτή Δημητρίου του Γερασίμου, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
-η αίτηση του Μελά Χαράλαμπου του Παναγιώτη, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
-η αίτηση της Μελά Ανδρομάχης του Βασιλείου, με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
-η αίτηση της Κορφιάτη Αγγέλως του Ηλία, με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Νόμου είναι
μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών πρέπει να διενεργήσουμε κλήρωση για
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την επιλογή του ενός δικαιούχου στον οποίο θα χορηγηθεί η μία άδεια καντίνας που
αντιστοιχεί στην κατηγορία.
Στη συνέχεια πρέπει να διενεργήσουμε κλήρωση ώστε να καθορισθεί και η θέση που θα
καταλάβει ο δικαιούχος.
•
Οι υπόλοιπες θέσεις που μένουν θα διατεθούν για τους δικαιούχους που δεν
ανήκουν σε ειδική κατηγορία.
Απομένουν για χορήγηση στους δικαιούχους που δεν ανήκουν σε ειδική κατηγορία τρείς
άδειες για καντίνες και επίσης τρεις θέσεις.
Υποβλήθηκαν οι παρακάτω τέσσερις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, ως εξής:
-η αίτηση του Σίδερη Ιωάννη του Χρήστου, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
-η αίτηση της BRZEZINKA ANNA-MARIA του MARIAN, με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
-η αίτηση της Σολδάτου Ελένης του Βασιλείου, με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
-η αίτηση της Μόσχου Ολυμπίας του Αθανασίου , με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Νόμου είναι
μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών πρέπει να διενεργήσουμε κλήρωση για
την επιλογή των τριών δικαιούχων στους οποίους θα χορηγηθούν οι τρεις άδειες καντίνας .
Στη συνέχεια πρέπει να διενεργήσουμε κλήρωση ώστε να καθορισθεί και η θέση που θα
καταλάβει ο κάθε δικαιούχος.
Γ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:
Για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους ισχύουν οι ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τις άδειες που χορηγούνται σε κοινόχρηστους δημοτικούς
χώρους.
Στην Αρμόδια Υπηρεσία υποβλήθηκαν αιτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους. Προκειμένου να έχουμε τη γνώμη και των
αρμόδιων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (έχει ήδη ζητηθεί) προτείνουμε το Δ.Σ. να
αποφασίσει σχετικά σε επόμενη συνεδρίασή του .
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
Εισηγούμαστε
Το Δημοτικό Συμβούλιο

1)να εγκρίνει τις θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου όπως αυτές
προτείνονται στην εισήγηση
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2) να απορρίψει τις αιτήσεις των: Ρομποτή

Θεοδώρας του Αντωνίου, Σίδερη Μαρίνας του

Αγγέλου, Μελά Λούλας του Σωκράτη, Κορφιάτη Ζώη του Φωτίου, Ρίκα Χριστίνας του Ιωάννη,
Κλαϊνου Βασιλείου του Ηλία, Ψωμιάδου Άννας του Διονυσίου, Μελά Γιώργου του Παναγιώτη,
Φυτσίλη Δημητρίου του Ελευθερίου, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

3)να χορηγήσει τις άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση καλαμπόκι-κάστανα
στους: Ζαμπέλη Ιωάννη του Κων/νου, Ευαγγελοπούλου Φωτεινής του Χαράλαμπου, JORGJI
LEKO του ARSEN, καθώς και να τους παραχωρηθούν οι θέσεις που θα ασκήσουν την
δραστηριότητά τους, όπως προέκυψαν από την κλήρωση.

4) να χορηγήσει τις άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου- καντίνες (ειδικές κατηγορίες, και
λοιποί δικαιούχοι) στους δικαιούχους που προέκυψαν από τις διενεργηθείσες κληρώσεις,
καθώς και να τους παραχωρήσει τις θέσεις , όπως αυτές κληρώθηκαν κ.λπ., στις οποίες θα
ασκήσουν την δραστηριότητά τους.

5) η εξέταση των αιτήσεων για την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε
ιδιωτικούς χώρους να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Οι άδειες θα εκδοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας εφόσον οι
επιλαχόντες προσκομίσουν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών αφότου ειδοποιηθούν, τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 3 του αρθρ.1 και της παρ. 1 του
αρθρ. 5 του Π.Δ. 254/05 και θα ισχύσουν για τρία χρόνια.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
1) εγκρίνει τις θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου όπως αυτές
προτείνονται στην εισήγηση

2)

απορρίπτει τις αιτήσεις των: Ρομποτή Θεοδώρας του Αντωνίου, Σίδερη Μαρίνας του

Αγγέλου, Μελά Λούλας του Σωκράτη, Κορφιάτη Ζώη του Φωτίου, Ρίκα Χριστίνας του Ιωάννη,
Κλαϊνου Βασιλείου του Ηλία, Ψωμιάδου Άννας του Διονυσίου, Μελά Γιώργου του Παναγιώτη,
Φυτσίλη Δημητρίου του Ελευθερίου, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

3) χορηγεί τις άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση καλαμπόκι-κάστανα
στους: Ζαμπέλη Ιωάννη του Κων/νου, Ευαγγελοπούλου Φωτεινής του Χαράλαμπου, JORGJI
LEKO του ARSEN, καθώς και να τους παραχωρηθούν οι θέσεις που θα ασκήσουν την
δραστηριότητά τους, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και στο μέρος και τον χώρο επιλογής των.
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4)

χορηγεί τις άδειες υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου- καντίνες (ειδικές κατηγορίες, και

λοιποί δικαιούχοι) στους δικαιούχους που προέκυψαν από τις διενεργηθείσες κληρώσεις , καθώς
και να τους παραχωρήσει τις θέσεις , όπως αυτές κληρώθηκαν κ.λπ., στις οποίες θα ασκήσουν
την δραστηριότητά τους ήτοι:
α. Μελάς Νικόλαος του Γερασίμου (ειδική κατηγορία άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και
τυφλοί) θέση 1 Γιαλός Αθανίου.
β. Μελάς Χαράλαμπος του Παναγιώτη (ειδική κατηγορία τριτέκνων ,πολυτέκνων και τέκνων
πολυτέκνων) θέση 2 Γιαλός Αθανίου.
γ. Σίδερης Ιωάννης του Χρήστου (χωρίς ειδική κατηγορία) θέση Λαγγάδα Πηγαδησάνοι.
δ. Σολδάτου Ελένη του Βασιλείου (χωρίς ειδική κατηγορία) θέση Εγκρεμνοί πριν τον χώρο
στάθμευσης.
ε. BRZEZINKA ANNA-MARIA του MARIAN (χωρίς ειδική κατηγορία) θέση 3 Γιαλός Αθανίου.
5) η εξέταση των αιτήσεων για την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς
χώρους να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Οι άδειες θα εκδοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας εφόσον οι
επιλαχόντες προσκομίσουν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών αφότου ειδοποιηθούν, τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 3 του αρθρ.1 και της παρ. 1 του
αρθρ. 5 του Π.Δ. 254/05 και θα ισχύσουν για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 80/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

