ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 94
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, 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. 7591/24-4-2015 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).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Τριλίβας Χρήστος
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος,
αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος και επανήλθε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γράψας Αθανάσιος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος επανήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε αµέσως
ο
µετά το 5 θέµα της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης, Καρφάκη, Καββαδάς
Σκληρός Π., Ζουριδάκης και Κοντογεώργης
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Περδικάρης Αθ. αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Βικέντιος, Σταµατέλου,Γληγόρης
και Γαζής, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 14 θέµατος το οποίο συζητήθηκε µετά
ο
το 6 θέµα της Η.∆.
ο
ο
Το 23 θέµα, συζητήθηκε µετά το 8 θέµα.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε δικαιούχους για το
έτος 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε 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.» .
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 αρ.412/2015 (Α∆Α: 7Ψ67ΩΛΙ-ΩΘ6) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
ορίζονται οι θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων δραστηριοτήτων στο ∆ήµο
Λευκάδας για το έτος 2015.
10. Την αρ.14/2015 (Α∆Α: 7ΙΕΟΩΛΙ-1Κ3) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
καθορίζονται οι τιµές και ο τρόπος είσπραξης του καταβληθέντος τέλους χρήσης κοινόχρηστων
χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το ∆ήµο Λευκάδας, για το έτος 2015.
11.Την αρ.33904/5271/07-04-2015 (Α∆Α: 7Η6Ρ7ΛΕ-2∆∆) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Λευκάδας µε την οποία καθορίζεται για το έτος 2015, ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου
εµπορίου καθώς και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και
θέση.
12.Τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.
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Α) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το ∆.Σ. Λευκάδας µε την αρ. 412/29-12-2014 απόφασή του κατόπιν της 99/2014 απόφασης
της Ε.Π.Ζ. προέβη στον ορισµό θέσεων υπαίθριων στάσιµων δραστηριοτήτων στο ∆ήµο
Λευκάδας για το 2015 οι οποίες είναι οι εξής :
Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου:
Μία -1- θέση στον κεντρικό δρόµο, απέναντι από φαρµακείο για καλαµπόκια.
Μία -1- θέση στην περιοχή λιµανιού ( αρχή ).(χωρίς διευκρίνιση δραστηριότητας)
Μία -1- θέση στην περιοχή Ναούµ. (χωρίς διευκρίνιση δραστηριότητας)
∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας:
Για την πώληση καλαµπόκι- κάστανα:
Τέσσερις-4- θέσεις κατά µήκος της οδού Άγγελου Σικελιανού, από την οδό Κόνταρη έως το
παλαιό ∆ηµαρχείο, από τις οποίες έχει παραχωρηθεί η θέση Νο2 δίπλα στο εστιατόριο Πιπεριά
και αποµένουν συγκεκριµένα
Η θέση Νο1 επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της οικίας Μαµαλούκα.
Η θέση Νο3 επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της επιχείρησης ιδιοκτησίας Γατζίας Σοφίας (µε
την επωνυµία Καποσάντες)
Η θέση Νο4 επί του πεζοδροµίου απέναντι από το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Λευκάδας.
Μία -1- θέση στον κόµβο Ηρώων Πολυτεχνείου & Αντ. Τζεβελέκη.
Για ζωγραφική:
Μία-1- θέση στη Βρύση (οδός ∆αίρπφαιλδ) επί του πεζοδροµίου.
Μία-1- θέση επί του πεζοδροµίου στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας.
Μία-1- θέση κατά µήκος της οδού Α. Σικελιανού , από την οδό Κόνταρη έως το παλαιό
∆ηµαρχείο.
Για ποπ-κορν , µαλλί της γριάς:
Μία-1-θέση στην οδό Α. Σκελιανού.
Μία-1- θέση επί του πεζοδροµίου στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας.
Για τοποθέτηση καντίνας:
Μία-1-θέση έξω από το ∆ικαστικό Μέγαρο
Μία-1-θέση από τη διασταύρωση Καραβέλα – Φιλοσόφων ( πρώην SPRIDER)
Μία -1- θέση ανάµεσα από ΜΑΡΙΝΑ και ΚΤΕΛ
∆ηµοτική Κοινότητα Κατούνας :
Μία-1-θέση στο ΛΙΜΑΝΙ Λυγιάς και συγκεκριµένα στο πλακόστρωτο απέναντι από την είσοδο
της υπάρχουσας παιδικής χαράς.( καλαµπόκια-κάστανα-ποπ κορν κ.λπ.).
Τοπική Κοινότητα Βλυχού :
Μία-1- θέση στη θέση πλατεία Βλυχού για στάσιµο µικροπωλητή
( καλαµπόκια – κάστανα- ποπ κορν )
Μία-1- θέση στη θέση αλιευτικό καταφύγιο Βλυχού για στάσιµο µικροπωλητή
( είδη λαϊκής τέχνης – κεραµικά – ζωγραφική ).
Τοπική Κοινότητα Βασιλικής :
Για ψήσιµο καλαµποκιού:
Μία -1- θέση εξωτερικά της γωνίας του προαυλίου Γυµνασίου Βασιλικής
Μία -1- θέση εξωτερικά της γωνίας του ∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικής
(εκεί που είναι τα Α.Τ.Μ., τα οποία θα µεταστεγαστούν )
Μία-1-θέση δίπλα από την «βρύση» παραλίας Βασιλικής και έµπροσθεν παλιάς οικίας
«Μαργόνη»
Μία-1-θέση στην πλατεία Ηρώου ( µακριά από το µνηµείο )
∆ηµοτική Κοινότητα Νυδριού:
Για πώληση καλαµπόκι-κάστανα :
Μία-1- θέση στο παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο
Μία-1- θέση στον Πλάτανο, διασταύρωση προς Ράχη
Τοπική Κοινότητα Πόρου :
Μία -1- θέση στο Μικρό Γιαλό για πώληση µελιού .
Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων:
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Για καλαµπόκι-κάστανα:
Μία-1- θέση στο πάρκινγκ Λαζαράτων
Τοπική Κοινότητα Πηγαδισάνων:
Για τοποθέτηση καντίνας :
Μία -1- θέση στη ΛΑΓΚΑ∆Α
Τοπική Κοινότητα Καρυάς
Μία -1- θέση για πώληση µελιού
∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων:
∆ύο θέσεις (2) για καλαµπόκια-κάστανα ως εξής:
Τοπική Κοινότητα Ευγήρου-Σύβοτα:
Για καλαµπόκια-κάστανα :
Μία -1- θέση για καλαµπόκια-κάστανα στα Σύβοτα και συγκεκριµένα στην θέση «ΜΑΡΜΑΡΑ»
Τοπική Κοινότητα Αγ. Πέτρου
Για καλαµπόκια :
Μία-1- θέση απέναντι από το Πνευµατικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας
Αγ. Πέτρου στη είσοδο του χωριού.
Οι τιµές και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους χρήσης των κοινοχρήστων
χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Λευκάδας των ανωτέρων θέσεων ,
για το έτος 2015 ως εξής :
Α):
-για άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου – καντίνες στην Βασιλική, στο Γιαλό, στη Νηρά,
στους Εγκρεµνούς ,στην πόλη της Λευκάδας και στο Νυδρί 1.500,00 ευρώ ετησίως για
κάθε θέση ( παραχωρούνται από 5 έως 10 τ.µ).
-για άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου – καντίνες στο Πόρτο-Κατσίκι 2.500,00 ευρώ
ετησίως για κάθε θέση ( παραχωρούνται από 5 έως 10 τ.µ).
-για άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου –καντίνες στον υπόλοιπο ∆ήµο Λευκάδας 300,00
ευρώ ετησίως για κάθε θέση.
Η απόδοση τέλους ορίζεται σε δύο δόσεις: το 50% µε την έκδοση της άδειας και το υπόλοιπο
50% µέχρι το τέλος του µήνα Ιουλίου.
Β) :
-για άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στην πόλη της Λευκάδας, στη Βασιλική και στο
Νυδρί για την πώληση:
καλαµπόκια, κάστανα
µαλλί της γριάς
ζωγραφική, ή τυχόν νέες δραστηριότητες που θα ορισθούν,
τα τέλη να καθορίζονται σε 50,00 ευρώ/τ.µ. χρησιµοποιούµενου χώρου
- για τον υπόλοιπο ∆ήµο και για τις παραπάνω δραστηριότητες ή νέες που τυχόν θα ορισθούν,
τα τέλη διαµορφώνονται σε 25,00 ευρώ /τ.µ. χρησιµοποιούµενου χώρου.
Η απόδοση τέλους ορίζεται εφάπαξ µε την έκδοση της άδειας στο ταµείο του ∆ήµου Λευκάδας.

Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Γενικά σας ενηµερώνουµε για τα εξής :
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
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 . Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή
υπαίθριου εµπορίου µόνο από συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι
δεύτερου βαθµού και από τον/την σύζυγο , από αδυναµία προσέλευσης του αδειούχου για
λόγους υγείας .
∆ικαιούχοι άδειας ,από το συνολικό αριθµό των αδειών που χορηγούνται , σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4264 /14 ( ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014) είναι τα φυσικά
πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια , ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη
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διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά
προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κριτήρια , σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες :
(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) ,σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις
εκατό (50%) και σε τυφλούς,
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ,σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών , καθώς και
σε γονείς µε τρία τέκνα ,
(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του
ν.1370/1944 (Α΄82),
(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς
που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία , αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική
παράλυση , βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης ,
(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς
παλιννοστούντες,
(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα
δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και
άτοµα υπό απεξάρτηση.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2 του Ν.4264/14 , στην περίπτωση που
αποµένουν αδιάθετες άδειες , αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει
αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου
πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου. Αν δεν
εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µε
κλήρωση κατά το επόµενο έτος. Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται
δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση µόνο για τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί
σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια µια φορά το χρόνο.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου , καθορίζεται ο τόπος ,ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούµενης
παραγράφου και η συγκρότηση τριµελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης , οι οποίες
αποτελούνται από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο µέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη .
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 του Ν.4264/14 προβλέπονται οι προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Στην Υπηρεσία µας υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις ως εξής:
Α) για τη δραστηριότητα πώληση καλαµπόκι-κάστανα.
Για την πόλη της Λευκάδας.
α. Η αίτηση της Πετούση Χριστούλας του Χρήστου , η οποία όµως δεν έχει προσκοµίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
β. Η αίτηση του Βασιλείου Κων/νου του Νικολάου, ο οποίος πληροί τις προβλεπόµενες από
τις διατάξεις προϋποθέσεις.
Για το Νυδρί.
α. Η αίτηση του Παπαδιώτη Ιωάννη του Γεωργίου, ο οποίος δεν έχει προσκοµίσει τα
απαραίτητα από τις διατάξεις δικαιολογητικά .
β. Η αίτηση του Ηλιόπουλου Βασιλείου του Θεοδώρου, που πληροί τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις.
γ. Η αίτηση της Ευαγγελογεωργίου Φρειδερίκης του ∆ηµητρίου, η οποία δεν έχει προσκοµίσει τα
απαραίτητα από τις διατάξεις δικαιολογητικά .
δ. Η αίτηση της Παπαδοπούλου Βασιλικής , που πληροί τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις
προϋποθέσεις και ανήκει στην ειδική κατηγορία των τριτέκνων.
Για τα Σύβοτα .
Η αίτηση του Ζαµπέλη Νικολάου του Θωµά , ο οποίος δεν έχει κάρτα ανεργίας .
Για τη Βασιλική.
α. Η αίτηση του Καλίτση Σάββα του Στεφάνου, που πληροί
τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις.
β. Η αίτηση του Προκόπη Σταύρου του Γεωργίου, ο οποίος δεν έχει προσκοµίσει τα
απαραίτητα από τις διατάξεις δικαιολογητικά .
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γ. Η αίτηση του Ραυτόπουλου Ευσταθίου του Ζώη , ο οποίος δεν έχει προσκοµίσει τα
απαραίτητα από τις διατάξεις δικαιολογητικά .
δ. Η αίτηση του Ντόβα Απόστολου του Γεωργίου, ο οποίος δεν έχει προσκοµίσει τα
απαραίτητα από τις διατάξεις δικαιολογητικά .
ε. Η αίτηση του Πατρίκιου Ελευθερίου του Βασιλείου , ο οποίος δεν έχει προσκοµίσει τα
απαραίτητα από τις διατάξεις δικαιολογητικά .
Β) Για τη δραστηριότητα µαλλί της γριάς – ποπ κορν.
∆εν υποβλήθηκαν αιτήσεις.
Γ) Για τη δραστηριότητα Ζωγραφική.
∆εν υποβλήθηκαν αιτήσεις.
∆) Για τη δραστηριότητα του µελιού.
∆εν υποβλήθηκαν αιτήσεις.
Ε) Για τη δραστηριότητα Καντίνα.
Για την πόλη της Λευκάδας
α. Η αίτηση της Καραµποϊκη Ιουλίας του Ευστρατίου , που πληροί τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις.
β. Η αίτηση του Μάλφα Ιωάννη του Αποστόλου , που πληροί τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις.
γ. Η αίτηση του Ράπτη Αντωνίου του Πολυχρόνη, που πληροί τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις και επιπλέον ανήκει στην ειδική κατηγορία των ατόµων µε αναπηρία .
Η αίτηση της Αγγελοπούλου Κων/νας του Χαριλάου που πληροί τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις και µε την οποία ζητά να της δοθεί άδεια για την καλοκαιρινή περίοδο
για την πώληση χειροτεχνηµάτων, χωρίς µε την αίτησή της να ζητάει συγκεκριµένη θέση.
Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων
α. Η αίτηση του Μελά Χαράλαµπου , που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4264/14 και ο
οποίος ζητά άδεια για καντίνα στην περιοχή Πόρτο Κατσίκι Αθανίου.
β. Η αίτηση της Μελά Αικατερίνης, που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4264/14
και η
οποία ζητά άδεια για καντίνα στην περιοχή Πόρτο Κατσίκι Αθανίου ή Γιαλού .
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ∆Σ µε την 412/2014, αποφάσισε να δοθούν 4 άδειες για καντίνες
στην ευρύτερη περιοχή ∆.Ε. Απολλωνίων, οι οποίες θα τοποθετηθούν µόνο σε ∆ηµοτικό
κοινόχρηστο χώρο, σε συνεννόηση µε τα Τοπικά Συµβούλια αλλά χωρίς περαιτέρω χωροθέτηση
αυτών των θέσεων. Μέχρι σήµερα οι θέσεις αυτές ούτε καταργήθηκαν από το ∆.Σ. µε νεώτερη
απόφασή του, ούτε υπήρξαν προτάσεις από τα Τοπικά Συµβούλια για περαιτέρω οριοθέτηση
αυτών των θέσεων.
Γ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ 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 ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (έχει ήδη ζητηθεί) προτείνουµε το ∆.Σ. να
αποφασίσει σχετικά σε επόµενη συνεδρίασή του .
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαστε :
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
1. Να απορρίψει για όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες τις αιτήσεις των Πετούση
Χριστούλας του Χρήστου, Παπαδιώτη Ιωάννη του Γεωργίου, Προκόπη Σταύρου του Γεωργίου,
Ραυτόπουλου Ευσταθίου του Ζώη, Ντόβα Απόστολου του Γεωργίου, Πατρίκιου Ελευθερίου του
Βασιλείου και Ζαµπέλη Νικολάου του Θωµά, επειδή δεν πληρούν τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις (δεν κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).
2. Να χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκι –
κάστανα στην πόλη της Λευκάδας στον Βασιλείου Κων/νο του Νικολάου.
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3. Να χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκι –
κάστανα στο Νυδρί στους Ηλιόπουλο Βασιλείου του Θεοδώρου, Παπαδοπούλου Βασιλικής
καθώς και να τους παραχωρηθούν οι θέσεις που θα ασκήσουν την δραστηριότητά τους , όπως
θα προκύψουν µετά από κλήρωση.
4. Να χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την
πώληση καλαµπόκι –
κάστανα στη Βασιλική στον Καλλίτση Σάββα του Στεφάνου.
5. Να χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου – καντίνα στους Καραµποϊκη
Ιουλία του Ευστρατίου, Μάλφα Ιωάννη του Αποστόλου και Ράπτη Αντωνίου του Πολυχρόνη
στην πόλη της Λευκάδας, καθώς και να τους παραχωρηθούν οι θέσεις που θα ασκήσουν την
δραστηριότητά τους , όπως θα προκύψουν µετά από κλήρωση.
6. Να χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στην Αγγελοπούλου Κων/να για
πώληση χειροτεχνηµάτων είτε στην
Τ.Κ. Αλεξάνδρου όπου υπάρχουν δύο θέσεις µε
αδιευκρίνιστες δραστηριότητες είτε στην Τ.Κ. Βλυχού όπου υπάρχει µία θέση για είδη λαϊκής
τέχνης – κεραµικά – ζωγραφικής ή τέλος στη ∆.Κ. Κατούνας όπου υπάρχει θέση µε αδιευκρίνιστη
δραστηριότητα.
7. Να µη χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου- καντίνα στους Μελά
Χαράλαµπο και Μελά Αικατερίνη στη ∆.Ε. Απολλωνίων δεδοµένου ότι οι θέσεις για καντίνες δεν
έχουν οριοθετηθεί και χωροθετηθεί ούτε από τα συµβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων ούτε από
το ∆.Σ. Λευκάδας και δεδοµένου ότι ο ∆ήµος στη θέση «Πόρτο Κατσίκι» προτίθεται να
τοποθετήσει µόνιµες κατασκευές.
Σε εφαρµογή της παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4264/14, να προταθεί στο Περιφερειακό
Συµβούλιο να ορίσει τη διενέργεια κλήρωσης, εντός του µήνα Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Περιφερειακού Συµβουλίου στο ∆ιοικητήριο και να προτείνει την συγκρότηση τριµελών
Επιτροπών διενέργειας των κληρώσεων. Σε ότι αφορά τον τρόπο της κλήρωσης που θα γίνει
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 πρέπει να αναφέρουµε ότι ο
αριθµός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι για µεν την πόλη της Λευκάδας
µικρότερος, για δε την Τ.Κ. Νυδριού είναι ίσος µε τον αριθµό των αδειών που προτίθεται να
χορηγήσει ο δήµος Λευκάδας , 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 τη συγκεκριµένη θέση που θα καταλάβει ο καθένας. Αν για κάποιες θέσεις αδειών υπάρχει
µόνο ένας ενδιαφερόµενος ( που πληροί τις προϋποθέσεις) να έχει το δικαίωµα επιλογής της
θέσης . Οι υπόλοιπες άδειες που µένουν αδιάθετες µεταφέρονται για να χορηγηθούν το επόµενο
έτος.
H εξέταση των αιτήσεων για την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε
ιδιωτικούς χώρους να γίνει σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ.
Οι άδειες θα εκδοθούν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι καταθέσουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 23 παρ.1 του Ν.4264/2014.»
Στη συνέχεια διορθώνεται η εισήγηση µε τα εξής:
1. Στις απορριπτέες αιτήσεις να αφαιρεθεί η αίτηση του κ. Ζαµπέλη Νικολάου του Θωµά,
ο οποίος κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να χορηγηθεί σ’ αυτόν άδεια
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκι-κάστανα στα Σύβοτα
Λευκάδας.
2. Να χορηγηθεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκικάστανα στην πόλη της Λευκάδας και στον κ. Βαρτελάτο Παναγιώτη του Πέτρου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
δέκα εννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Κάνει δεκτή την εισήγηση, όπως αυτή αποτυπώνεται ανωτέρω, µε τις διορθώσεις που
έκανε ο εισηγητής και συγκεκριµένα:
1. Απορρίπτει για όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες τις αιτήσεις των Πετούση
Χριστούλας του Χρήστου, Παπαδιώτη Ιωάννη του Γεωργίου, Προκόπη Σταύρου του Γεωργίου,
Ραυτόπουλου Ευσταθίου του Ζώη, Ντόβα Απόστολου του Γεωργίου, και Πατρίκιου Ελευθερίου
του Βασιλείου, επειδή δεν πληρούν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις προϋποθέσεις (δεν
κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).
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2. Χορηγεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκι – κάστανα
στην πόλη της Λευκάδας στους: Βασιλείου Κων/νο του Νικολάου και Βαρτελάτο Παναγιώτη του
Πέτρου.
3. Χορηγεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκι – κάστανα
στο Νυδρί στους: Ηλιόπουλο Βασιλείου του Θεοδώρου, Παπαδοπούλου Βασιλικής καθώς και
να τους παραχωρηθούν οι θέσεις που θα ασκήσουν την δραστηριότητά τους , όπως θα
προκύψουν µετά από κλήρωση.
3α. Χορηγεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκι-κάστανα στα
Σύβοτα Λευκάδας στον Ζαµπέλη Νικόλαο του Θωµά.
4. Χορηγεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκι – κάστανα
στη Βασιλική στον Καλλίτση Σάββα του Στεφάνου.
5. Χορηγεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου – καντίνα στους Καραµποϊκη Ιουλία του
Ευστρατίου, Μάλφα Ιωάννη του Αποστόλου και Ράπτη Αντωνίου του Πολυχρόνη στην πόλη της
Λευκάδας, καθώς και να τους παραχωρηθούν οι θέσεις που θα ασκήσουν την δραστηριότητά
τους , όπως θα προκύψουν µετά από κλήρωση.
6. Χορηγεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στην Αγγελοπούλου Κων/να για
πώληση χειροτεχνηµάτων είτε στην
Τ.Κ. Αλεξάνδρου όπου υπάρχουν δύο θέσεις µε
αδιευκρίνιστες δραστηριότητες είτε στην Τ.Κ. Βλυχού όπου υπάρχει µία θέση για είδη λαϊκής
τέχνης – κεραµικά – ζωγραφικής ή τέλος στη ∆.Κ. Κατούνας όπου υπάρχει θέση µε αδιευκρίνιστη
δραστηριότητα.
7. ∆εν χορηγεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου- καντίνα στους Μελά Χαράλαµπο
και Μελά Αικατερίνη στη ∆.Ε. Απολλωνίων δεδοµένου ότι οι θέσεις για καντίνες δεν έχουν
οριοθετηθεί και χωροθετηθεί ούτε από τα συµβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων ούτε από το ∆.Σ.
Λευκάδας και δεδοµένου ότι ο ∆ήµος στη θέση «Πόρτο Κατσίκι» προτίθεται να τοποθετήσει
µόνιµες κατασκευές.
Σε εφαρµογή της παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4264/14, να προταθεί στο Περιφερειακό
Συµβούλιο να ορίσει τη διενέργεια κλήρωσης, εντός του µήνα Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Περιφερειακού Συµβουλίου στο ∆ιοικητήριο και να προτείνει την συγκρότηση τριµελών
Επιτροπών διενέργειας των κληρώσεων. Σε ότι αφορά τον τρόπο της κλήρωσης που θα γίνει
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 πρέπει να αναφέρουµε ότι ο
αριθµός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι για µεν την πόλη της Λευκάδας
µικρότερος, για δε την Τ.Κ. Νυδριού είναι ίσος µε τον αριθµό των αδειών που προτίθεται να
χορηγήσει ο δήµος Λευκάδας , 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 τη συγκεκριµένη θέση που θα καταλάβει ο καθένας. Αν για κάποιες θέσεις αδειών υπάρχει
µόνο ένας ενδιαφερόµενος ( που πληροί τις προϋποθέσεις) να έχει το δικαίωµα επιλογής της
θέσης. Οι υπόλοιπες άδειες που µένουν αδιάθετες µεταφέρονται για να χορηγηθούν το επόµενο
έτος.
H εξέταση των αιτήσεων για την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε
ιδιωτικούς χώρους να γίνει σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ.
Οι άδειες θα εκδοθούν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι καταθέσουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 23 παρ.1 του Ν.4264/2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.94/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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