ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 07
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 2155/27-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Πεντεσπίτης Νικόλαος
9. Γαζής Αναστάσιος
10. Καρτάνος Ιωάννης
11. Ζουριδάκης Ευτύχιος
12. Βικέντιος Νικόλαος
13. Σίδερης Αντώνιος
14. Γεωργάκης Βασίλειος
15. Αραβανής Σπυρίδων
16. Σώλος Φώτιος
17. Μελάς Βασίλειος
18. ∆ρακονταειδής Κων/νος
19. Νικητάκης Μάρκος
20. Φίλιππας Γεώργιος
21. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
22. Ροντογιάννης Κων/νος
23. Βλάχος Σπυρίδων
24 Γαβρίλης ∆ηµήτριος
25.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. ΚαββαδάςΑθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10.
11.
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρόν.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη

Πριν συζητηθεί το 7ο θέµα αποχώρησε ο κ. Στραγαλινός Βασίλειος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1/14 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Απόφαση ∆.Σ. για τον προσδιορισµό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
Ο Πρόεδρος πρότεινε στο ∆.Σ. να συζητηθεί το παραπάνω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και
τα µέλη του ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζουν την συζήτηση του.
O Αντιδήµαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, είπε προς τον Πρόεδρο
του ∆.Σ.:
“Με την αριθµ.23356/29.11.2013 απόφαση του Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθµός αδειών
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου που αφορά τον ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2014, σύµφωνα µε
το άρθρο 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α). Συνολικά εγκρίθηκαν είκοσι δύο (22) άδειες..
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ. 324/2013 απόφασή του οµόφωνα είχε
αποφασίσει ως προς τον ανώτατο αριθµό των νέων αδειών υπαίθριων στάσιµων
δραστηριοτήτων για το έτος 2014 και είχε προτείνει στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τα εξής:
1) Για την δραστηριότητα πώληση καλαµποκιού – κάστανα δώδεκα (12) άδειες.
-τρείς (3) θέσεις στο Νυδρί
-τέσσερις (4) θέσεις στην πόλη της Λευκάδας.
-τέσσερις (4) θέσεις στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων (Βασιλική και λοιπές Κοινότητες)
- µία (1) θέση στα Λαζαράτα
2) Για την δραστηριότητα πώληση µαλλί της γριάς δύο (2) άδειες.
- δύο (2) θέσεις στην πόλη της Λευκάδας.
3) Για την δραστηριότητα ζωγραφική δύο (2) άδειες.
- δύο (2) θέσεις στην πόλη της Λευκάδας.
4) Για την δραστηριότητα πώληση µελιού δύο (2) άδειες.
- µία (1) θέση στο Μικρό Γιαλό της τοπικής κοινότητας Πόρου.
- µία θέση στην τοπική κοινότητα Καρυάς.
5) Για την δραστηριότητα Καντίνας τέσσαρες (4) άδειες.
Οι θέσεις θα είναι σε ∆ηµοτικό κοινόχρηστο χώρο και θα καθοριστούν σε συνεννόηση µε τα
Τοπικά Συµβούλια.
Με το αριθµ. ΕΣ:1217/05.09.2013 έγγραφό µας ζητήσαµε από τις ∆ηµοτικές και Τοπικές
ενότητες να έχοµε τις απόψεις τους και να προσδιορίσουν τις θέσεις άσκησης των
δραστηριοτήτων στους χώρους αρµοδιότητάς τους.
Ανταποκρίθηκε µόνο η ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας η οποία αποφάσισε τα εξής.
1) Για την δραστηριότητα πώληση καλαµποκιού – κάστανα τέσσερις (4) θέσεις κατά µήκος
της οδού Σικελιανού, από την οδό Κόνταρη έως το παλαιό ∆ηµαρχείο.
(Πρέπει να προσδιοριστούν ακριβώς τα σηµεία άσκησης της δραστηριότητας).
2) Για την δραστηριότητα Ζωγραφική δύο (2) θέσεις.
-Μία (1) θέση επί του πεζοδροµίου στην οδό ∆αίρπφελδ στο σηµείο που είναι η βρύση.
-Μία (1) θέση επι του πεζοδροµίου στην οδό Ι.Μελά στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας.
3) Για την δραστηριότητα Ποπ Κόρν – Μαλί της Γριάς, δύο (2) θέσεις.
-Μία (1) θέση στην οδό Α.Σικελιανού.
(Πρέπει να προσδιοριστεί το σηµείο άσκησης της δραστηριότητα).
-Μία (1) θέση στη συµβολή των οδών Ι.Μελά και Παντοκράτορα στο σηµείο που φαρδαίνει
το πεζοδρόµιο.
Στις 20/12/2013 ζητήσαµε ξανά από τις ∆ηµοτικές Ενότητες να καθορίσουν τις θέσεις
άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το 2014 σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα από την
αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
-Η ∆ηµοτική Κοινότητα Καρυάς µε το από 8/1/2014 έγγραφό της προτείνει για την άσκηση
της δραστηριότητας πώληση Μελιού, µία θέση αριστερά της βρύσης.
-Η ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου µε το από 8/1/2014 έγγραφό της µας γνώρισε ότι η τοπική
κοινότητα πόρου δεν έχει καθορίσει την θέση που πρέπει για την δραστηριότητα πώληση
µελιού και για την ∆ηµοτική κοινότητα Νυδριού µας ενηµέρωσε για την ισχύ της αριθµ
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17/2011 απόφασής της στην οποία ορίζει έξι (6) σηµεία πώλησης καλαµποκιού χωρίς
όµως αυτά να προσδιορίζονται.
Επειδή σύµφωνα µε την νοµοθεσία, τα σηµεία άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου,
πρέπει να προσδιοριστούν ακριβώς εισηγούµαι όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει
τις θέσεις όπως έχουν προταθεί από την ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας και µετά να
αποφασίσει για τον προσδιορισµό των υπολοίπων θέσεων µετά από προτάσεις των
αρµοδίων Αντιδηµάρχων.
Στην ∆ηµοτική Κοινότητα
Λευκάδας τέσσερις (4) θέσεις για την δραστηριότητα
καλαµποκιού - κάστανα:
1. µια (1) θέση επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της οικίας Μαµαλούκα
2. µια (1) θέση επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της επιχείρησης Πλάτωνα Γρηγόρη
( µε την επωνυµία Πιπεριά)
3. µια (1) θέση επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της επιχείρησης ιδιοκτησίας Γατζίας
Σοφίας (µε την επωνυµία Καποσάντες)
4. µια (1) θέση επί του πεζοδροµίου απέναντι από το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου
Λευκάδας.
Στην ∆ηµοτική Κοινότητα Νυδριού τρεις (3) θέσεις για την δραστηριότητα ψήσιµο καλαµποκιούκάστανα :
1).επί του πεζοδροµίου έµπροσθεν της Alpha Bank.
2).επί του πεζοδροµίου έµπροσθεν ιδιοκτησίας Αφοί Βαγενά (Στοά)
3).επί του πεζοδροµίου στην συµβολή της οδού ∆αίρπφελφ και κεντρικής οδού Νυδριού.
Στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων. τέσσερις (4) θέσεις για την δραστηριότητα ψήσιµο
καλαµποκιού-κάστανα :
1. µια (1) θέση επί της κεντρικής πλατείας,
2. δυο (2) θέσεις έµπροσθεν γηπέδου µπάσκετ
3.µια (1) θέση έµπροσθεν ∆ηµαρχείου Απολλωνίων
Στην τοπική κοινότητα Λαζαράτων µία (1) θέση για την δραστηριότητα ψήσιµο καλαµποκιούκάστανα :
1. µια (1) θέση επί της πλατείας
Για την δραστηριότητα Ποπ Κορν – Μαλί της Γριάς δυο (2) θέσεις στην ∆ηµοτική Κοινότητα
Λευκάδας:
1. µια (1) θέση στη οδό Α. Σικελιανού παραπλεύρως της οικίας Μαµαλούκα.
2.µια (1) θέση στη συµβολή των οδών Ι.Μελά και Παντοκράτορα στο σηµείο που φαρδαίνει το
πεζοδρόµιο.
Για την δραστηριότητα πώληση µελιού µια (2) άδειες :
1. µία (1) θέση στη θέση ΡΕΜΑ,, στο Μικρό Γιαλό της Τοπικής Κοινότητας Πόρου
2. µια (1) θέση επί της πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς.
Επειδή σύµφωνα µε την εµπειρία των προηγούµενων χρόνων είναι πολύ δύσκολο να
βρεθούν και να προσδιοριστούν ∆ηµοτικοί Κοινόχρηστοι χώροι για την δραστηριότητα
(Καντίνας), προτείνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην λάβει σχετική απόφαση.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω
εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει τις θέσεις όπως έχουν προταθεί από την ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας και
αποφασίζει για τον προσδιορισµό των υπολοίπων θέσεων µετά από προτάσεις των αρµοδίων
Αντιδηµάρχων ως εξής :
Στην ∆ηµοτική Κοινότητα

Λευκάδας τέσσερις (4) θέσεις για την δραστηριότητα

καλαµποκιού – κάστανα:
1. µια (1) θέση επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της οικίας Μαµαλούκα
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2. µια (1) θέση επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της επιχείρησης Πλάτωνα Γρηγόρη
( µε την επωνυµία Πιπεριά)
3. µια (1) θέση επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της επιχείρησης ιδιοκτησίας Γατζίας
Σοφίας (µε την επωνυµία Καποσάντες)
4. µια (1) θέση επί του πεζοδροµίου απέναντι από το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου
Λευκάδας.
Στην ∆ηµοτική Κοινότητα Νυδριού τρεις (3) θέσεις για την δραστηριότητα ψήσιµο καλαµποκιούκάστανα :
1).επί του πεζοδροµίου έµπροσθεν της Alpha Bank.
2).επί του πεζοδροµίου έµπροσθεν ιδιοκτησίας Αφοί Βαγενά (Στοά)
3).επί του πεζοδροµίου στην συµβολή της οδού ∆αίρπφελφ και κεντρικής οδού Νυδριού.
Στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων. τέσσερις (4) θέσεις για την δραστηριότητα ψήσιµο
καλαµποκιού-κάστανα :
1. µια (1) θέση επί της κεντρικής πλατείας,
2. δυο (2) θέσεις έµπροσθεν γηπέδου µπάσκετ
3. µια (1) θέση έµπροσθεν ∆ηµαρχείου Απολλωνίων
Στην τοπική κοινότητα Λαζαράτων µία (1) θέση για την δραστηριότητα ψήσιµο καλαµποκιούκάστανα :
1. µια (1) θέση επί της πλατείας
Για την δραστηριότητα Ποπ Κορν – Μαλί της Γριάς δυο (2) θέσεις στην ∆ηµοτική Κοινότητα
Λευκάδας:
1. µια (1) θέση στη οδό Α. Σικελιανού παραπλεύρως της οικίας Μαµαλούκα.
2.µια (1) θέση στη συµβολή των οδών Ι.Μελά και Παντοκράτορα στο σηµείο που φαρδαίνει το
πεζοδρόµιο.
Για την δραστηριότητα πώληση µελιού µια (2) άδειες :
1. µία (1) θέση στη θέση ΡΕΜΑ, στο Μικρό Γιαλό της Τοπικής Κοινότητας Πόρου
2. µια (1) θέση επί της πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς.
Επειδή σύµφωνα µε την εµπειρία των προηγούµενων χρόνων είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν
και να προσδιοριστούν ∆ηµοτικοί Κοινόχρηστοι χώροι για την δραστηριότητα (Καντίνας), το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να δεν θα λάβει σχετική απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 07/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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