ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 323
Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
29201/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του 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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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ροντογιάννης Κωνσταντίνος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος

Απουσίαζαν
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μακρυγιώργου Νίκη
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 25/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τον ανώτατο αριθμό των νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
που θα χορηγηθούν κατά το έτος 2014 κατά κατηγορία επαγγελμάτων.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.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 Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» με τις οποίες μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα
για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο στους Δήμους.
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. 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 Διοίκησης ,που εκδίδεται μέχρι την 30ή
Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών
Συμβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των Δημοτικών 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 Δήμους.
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 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ,μετά από γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι τη 15 η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.
Η γνώμη του Γενικού Γραμματέα διατυπώνεται μετά την υποβολή σε αυτόν, μέχρι την 31 η
Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, σχετικής γνώμης των κατά τόπον αρμόδιων
Δημοτικών Συμβουλίων.
Οι χορηγούμενες ανά κατηγορία άδειες κατανέμονται στους Δήμους με απόφαση του κατά
τόπον Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31 η
Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Κατά το έτος 2013 δεν χορηγήθηκε άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Σήμερα μετά από λήξη ή μη ανανέωση υπαρχουσών αδειών βρίσκονται σε ισχύ δώδεκα (12)
άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους έχει ως εξής:
-οκτώ (8) άδειες πλανόδιου με αντικείμενο την πώληση νωπών ιχθύων
-δύο (2) άδειες με αντικείμενο την πώληση οπωροκηπευτικών
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-μία (1) άδεια με αντικείμενο την πώληση ειδών οικιακής χρήσης
-μία (1) άδεια κινητής καντίνας
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο γενικός αριθμός των αδειών υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου έχει μειωθεί αφού αρκετές απ΄αυτές δεν ανανεώθηκαν αλλά επίσης και τις οικονομικές
ανάγκες των κοινωνικών ομάδων που είναι άνεργοι, ανάπηροι , με χαμηλό εισόδημα και
αποτελούν τους ενδιαφερόμενους για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου προτείνουμε
ως ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου:

Α/α/

Κατηγορία επαγγέλματος

Αριθμός αδειών για το

1
2
3
4
5
6
7

Πώληση νωπών ιχθύων
Άδειες κινητής καντίνας
Πώληση ψιλικών
Πώληση οπωροκηπευτικών
Πώληση ειδών οικιακής χρήσης
Πώληση ειδών ρουχισμού-προικός
Πώληση παλαιών μεταχειρισμένων

2014
8 σε ισχύ+ 5 νέες
1 σε ισχύ+2 νέες
2 νέες
2 σε ισχύ+ 5 νέες
1 σε ισχύ+2 νέες
2 νέες
1 νέα

8

αντικειμένων
Πώληση τυποποιημένων ειδών

1 νέα

ζαχαροπλαστικής –κουλουριών και
αρτοσκευασμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

32

Εισηγούμαστε
Όπως, το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτήσει σχετικά.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Γνωμοδοτεί θετικά για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που
θα χορηγηθούν κατά το έτος 2014, όπως παρακάτω:
Α/α/

Κατηγορία επαγγέλματος

Αριθμός αδειών για το
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Πώληση νωπών ιχθύων
Άδειες κινητής καντίνας
Πώληση ψιλικών
Πώληση οπωροκηπευτικών
Πώληση ειδών οικιακής χρήσης
Πώληση ειδών ρουχισμού-προικός
Πώληση παλαιών μεταχειρισμένων

2014
8 σε ισχύ+ 5 νέες
1 σε ισχύ+2 νέες
2 νέες
2 σε ισχύ+ 5 νέες
1 σε ισχύ+2 νέες
2 νέες
1 νέα

8

αντικειμένων
Πώληση τυποποιημένων ειδών

1 νέα

ζαχαροπλαστικής –κουλουριών και
αρτοσκευασμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

32
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 323/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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