ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 81
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 6209/1-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Καρφάκη Μαριάννα
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Σκληρός Παναγιώτης
5. Λώλη Γεωργία
5.
Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6.
Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7.
Γράψας Αθανάσιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Γκογκάκης Γρηγόριος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
13. Γαζής Πάνος
13. που ήταν παρών.
14. Φίλιππας Γεώργιος
14.
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
Ο ∆.Σ. κ. Κοντογεώργης Ηλίας,
ου
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. προσήλθε πριν την συζήτηση του 2
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18. θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
19. Τριλίβας Χρήστος
19.
Ο ∆.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
20. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
21. Κατωπόδη Ευανθία
21. 3 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος,
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
24. Σκληρός Φίλιππος
24. 5 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
25. Σταµατέλου ∆ήµητρα
25.
Ο ∆.Σ. κ. Τριλίβας Χρήστος,
26. Γληγόρης Κων/νος
26. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
27.
27. 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Aπόφαση ∆.Σ για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου – καντίνας σε ιδιωτικό χώρο
στον κ. Σώλο Φώτιο στη δηµοτική κοινότητα Καλάµου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη σας:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α),άρθρο 94 παρ. 6 στοιχείο 30, σύµφωνα µε την
οποία, η αρµοδιότητα χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εµπορίου περιήλθε
στους ∆ήµους.
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
84 του Ν.3852/2010, το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει θέσεις που
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
3. Τις δ/ξεις του Ν. 4264/14 « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014).
4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4264 /14 ( ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014): «άδεια
άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου δικαιούνται φυσικά
πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια , ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη
διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος».
5.Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 ότι οι άδειες άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του οικείου ∆ήµου. Οι
άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί µία
άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον
οποίο χορηγήθηκε.
6.Τις διατάξεις της παρ.3του άρθρου 26 του Ν.4264/14 :
« το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους , υπαίθριους,
ελεύθερους , ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το ∆ηµόσιο, οι
δήµοι και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση
χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε πρόσωπα που
δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.».
7.Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4264/14 :
«οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός :
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές
µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών
χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι
µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων , στους δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους
µε πληθυσµό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση , η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των
εκατόν πενήντα (150) µέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις –σηµεία που
έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.» .
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.
8.Την αριθµ. Κ1- 164/2011 Απόφαση «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γεν. Γραµ.
Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».
9.Την αίτηση του κ. Σώλου Φώτη του Μιχαήλ.
10.Το αρ.Εσ.πρωτ90/22-1-2015 έγγραφό µας προς την ∆ηµοτική Κοινότητα Καλάµου µε το οποίο
ζητήσαµε τις απόψεις της Κοινότητας για το θέµα.
11.Το αρίθµ.Εσ.Πρωτ.212/12-02-2015 έγγραφο ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου µε το οποίο
γνωµοδοτεί για το θέµα.
12.Την δυνατότητα χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντινών σε ιδιωτικούς
χώρους.
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Στην Υπηρεσία µας υποβλήθηκε η αρ. πρωτ.285/8-1-2015 αίτηση του κ. Σώλου Φωτίου
του Μιχαήλ, µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίουκαντίνας στη θέση «ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΝΑΚΗ» ∆.Κ.Καλάµου σε χώρο ιδιοκτησίας του ιδίου µε τα συν/να
σε αυτή δικαιολογητικά από την εξέταση των οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος πληροί
τις προϋποθέσεις των σχετικών αναφερόµενων στο σκεπτικό διατάξεων.
Προκειµένου να διαπιστώσουµε και την τήρηση των όρων του άρθρου 27 του Ν.4264/14 όπως
ισχύει, σχετικά µε τις αποστάσεις κ.λπ. και δεδοµένου ότι το αίτηµα για χορήγηση άδειας άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε ιδιωτικό χώρο ανήκει στην περιοχή αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καλάµου ζητήσαµε την άποψή της σχετικά µε το θέµα.
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλάµου µε το αρ. πρωτ 212/12-2015 έγγραφό της εκφράζει τη θετική
της άποψη για τη χορήγηση άδειας καντίνας στον κ. Σώλο Φώτιο του Μιχαήλ σε ιδιωτικό χώρο
του ιδίου, στη θέση «ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗ» αφού στη συγκεκριµένη περιοχή δεν υπάρχει καντίνα ή
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε :
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την χορήγηση ή µη της αιτούµενης άδειας
άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας στον κ. Σώλο Φώτιο του Μιχαήλ, στη θέση
«ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗ» ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου σε χώρο ιδιοκτησίας του, αφού λάβει υπόψη
αφενός το ότι ο αιτών πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις αφετέρου τη σύµφωνη γνώµη της
∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου.
Η εν λόγω άδεια θα εκδοθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και εφόσον ο
ενδιαφερόµενος προσκοµίσει τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της
παραγρ. 1 του αρθρ.23του Ν.4264/2014 και η διάρκειά της είναι αόριστη.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε
είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει:
Την χορήγηση της αιτούµενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας
στον κ. Σώλο Φώτιο του Μιχαήλ, στη θέση «ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗ» ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου σε
χώρο ιδιοκτησίας του.
Η εν λόγω άδεια θα εκδοθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και εφόσον ο
ενδιαφερόµενος προσκοµίσει τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της
παραγρ. 1 του αρθρ.23του Ν.4264/2014 και η διάρκειά της είναι αόριστη.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.81/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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