ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 325
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα
από την αριθμ. 28934/22-9-2011 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
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
Σίδερης Αντώνιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος προσήλθε
μετά την ψηφοφορία του 9ου θέματος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 21 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση αδειών στάσιμου εμπορίου (κινητή καντίνα) σε ιδιωτικό
χώρο.
Εισηγητής: κ.Συκιώτης Ανδρέας-Δημ.Υπάλληλος
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Το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος, κ.Στυλιανός Ρόκκος, λόγω απουσίας του εισηγητή.
Ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Θέτουμε υπόψη σας:
1.Τις δ/ξεις του εδ. 30, παρ. 6 αρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμμα 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. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Λευκάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1331/1999 τεύxος Β').
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α.

Η Ρομποτή Μαριάνα του Σπυρίδωνα κάτοικος Αθανίου Λευκάδας, με την από 18/7/2011

αίτησή της ζητάει την άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (κινητής καντίνας) στην θέση Πόρτο
Κατσίκι Αθανίου, σε χώρο ιδιοκτησίας Κατσαντώνη Θεόδωρου του Σπυρίδωνα.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ, 2 του Π.Δ.254/2005 για την λειτουργία κινητών καντινών σε
συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένων με το έδαφος που ασκούν υπαίθριο στάσιμο
εμπόριο, απαιτείται η κατοχή άδειας η οποία χορηγείται από το αρμόδιο κατά τόπο Δημοτικό
Συμβούλιο ( Ν.2323/95, άρθρο 1 παρ. 5).
Η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:
α) σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους Δήμους σε χώρο δικαιοδοσίας τους,
β) σε ιδιωτικούς χώρους.
Η υπηρεσία μας με το από 21/7/2011 υπηρεσιακό της σημείωμα, ζήτησε από την Δημοτική
ενότητα Απολλωνίων και τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας Αθανίου να καταθέσουν τις
απόψεις τους σχετικά με την άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην συγκεκριμένη θέση.
Ο Αντιδήμαρχος κος Βικέντιος με το από 27/7/2011 έγγραφό του μας απάντησε ότι δεν έχει
αντίρρηση για την τοποθέτηση της καντίνας στον συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο με την
προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία.
Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αθανίου με το από 1/8/2011 έγγραφό του συμφωνεί υπό
προϋποθέσεις που αφορούν μελλοντικές δραστηριότητες του Δήμου σε γειτνιάζων Δημοτικό
Κοινόχρηστο χώρο
Αφού λάβαμε υπόψη:
1) τις ανάγκες για εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής
2) το γεγονός ότι δεν υπάρχει στεγασμένη ομοειδής επιχείρηση σε κοντινή απόσταση.
( πλησιέστερη επιχείρηση πάνω από 200 μέτρα )
3)

το γεγονός ότι η Καντίνα θα τοποθετηθεί σε ιδιωτικό οικόπεδο που εφάπτεται με Δημοτικό

Κοινόχρηστο χώρο οποίος μπορεί να παραχωρηθεί για δραστηριότητες υπαίθριου στάσιμου
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εμπορίου,
εισηγούμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την χορήγηση της άδειας με την
προϋπόθεση η θέση της Καντίνας να απέχει κατ΄ ελάχιστον πενήντα (50) μέτρα από τα όρια
του Δημοτικού χώρου ( Πλατεία & Δημοτικό χώρο στάθμευσης). Η χρονική διάρκεια της
άδειας θα είναι τριετής και θα εκδοθεί με την

κατάθεση όλων των απαραίτητων

δικαιολογητικών.
Β.

Ο Καψάλης Χρήστος του Νικολάου κάτοικος Βασιλικής με την από 17/6/2011 αίτησή του

ζητάει την άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (κινητής καντίνας)

στην θέση Αγιοφίλι της

τοπικής κοινότητας Κοντάραινας, σε χώρο ιδιοκτησίας Ευφημίας Καλογεράκη.
Ο Αντιδήμαρχος κος Βικέντιος με το από 1/7/2011 έγγραφό του βεβαιώνει ότι δεν έχει αντίρρηση
για την τοποθέτηση της Καντίνας στον συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα
τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία.
Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κοντάραινας κος Πολίτης δεν κατάθεσε γνώμη, σε σχετικό
ερώτημα μας.
Αφού λάβαμε υπόψη:
1)

τις ανάγκες για εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής
2) το γεγονός ότι δεν υπάρχει στεγασμένη ομοειδής επιχείρηση σε κοντινή
απόσταση.

Αφού λάβαμε υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την
χορήγηση της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Καψάλη Χρήστο, με την προϋπόθεση
η θέση της Καντίνας να απέχει κατ΄ ελάχιστον πενήντα (50) μέτρα από όρια τυχόν υπάρχοντος
Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
1)

Την χορήγηση της άδειας

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (κινητής καντίνας) στη

Ρομποτή Μαριάνα του Σπυρίδωνα, στη θέση Πόρτο Κατσίκι Αθανίου, με την προϋπόθεση η
θέση της καντίνας να απέχει κατ΄ ελάχιστον πενήντα (50) μέτρα από τα όρια του Δημοτικού
χώρου (Πλατεία & Δημοτικό χώρο στάθμευσης). Η χρονική διάρκεια της άδειας θα είναι τριετής
και θα εκδοθεί με την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
2) Την χορήγηση της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (κινητής καντίνας) στον
Καψάλη Χρήστο του Νικολάου, στη θέση «Αγιοφίλι» της Τοπικής Κοινότητας Κοντάραινας, με
την προϋπόθεση η θέση της καντίνας να απέχει κατ΄ ελάχιστον πενήντα (50) μέτρα από όρια
τυχόν υπάρχοντος

Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου και την κατάθεση των απαραίτητων

δικαιολογητικών.
Στο σημείο αυτό επέστρεψε ο κ.Γ.Μαργέλης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 325/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

