ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 80
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
3η/3774/16-2-2012 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
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Κονιδάρης Κυριάκος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μικρώνης Ζώης
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 18ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε
δικαιούχους έτους 2012 και έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
σε δικαιούχους που λήγουν το έτος 2012.
Εισηγητής: κ.Ρόκκος Στυλιανός-Αντιδήμαρχος.
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Ο κ.Αντιδήμαρχος, 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-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 αρίθμ. 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').
6. Την αρίθμ. 35785/5-12-11 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας «Ορισμός αριθμού νέων αδειών
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012».
7. Την από 9-1-2012 αίτηση της Φλώκου Αικατερίνης του Διονυσίου , κατοίκου Λυγιάς Λευκάδας,
για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’- νωπά ψάρια, που
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας , με τα συν/να σε αυτή προβλεπόμενα από το
Νόμο δικαιολογητικά.
8.Την ανάγκη χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε δικαιούχους.
9.Την ανάγκη ανανέωσης των αδειών που λήγουν το 2012.
10.Τις αιτήσεις για ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που λήγουν το έτος 2012 .
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με 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» μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα για το
υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο στους Δήμους.

Α΄.

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Με την αριθμ. 35785/5-12-11 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας ορίσθηκε ο αριθμός των
νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το 2012 πλέον των αδειών
που μεταφέρθηκαν από προηγούμενα έτη.
Έτσι, ο συνολικός αριθμός των προς διάθεση αδειών για το έτος 2012 κατά κατηγορία
επαγγέλματος, έχει ως εξής :

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

2012
1 και 4 νέες= 5
4
1 και 4 νέες=5
3
2
1
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αντικειμένων
Πώληση τυποποιημένων ειδών

1

ζαχαροπλαστικής –κουλουριών και
αρτοσκευασμάτων
ΣΥΝΟΛO

21

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.
Οι

άδειες χορηγούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου

κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
υποβάλλουν, μέχρι την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, αιτήσεις στον αρμόδιο Δήμο.
Η απόφαση επί των αιτήσεων εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
Οι άδειες ισχύουν για μία τριετία και είναι προσωποπαγείς. Κατ’ εξαίρεση οι κάτοχοι των αδειών
μπορούν να αναπληρώνονται από συγγενικά πρόσωπα εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού και εξ
αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού.
Δικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται είναι κατά
σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών ,εφόσον πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις , είναι άνεργα και έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν.2323/95, ήτοι:
α) μέχρι ποσοστό 10% άτομα με αναπηρία τουλάχιστον κατά 67% και τυφλοί
β) μέχρι ποσοστό 15% πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία παιδιά
γ) μέχρι ποσοστό 10% ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου .
δ) μέχρι ποσοστό 10% άτομα με αναπηρία πάνω από 50% εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά
γεγονότα
ε) μέχρι ποσοστό 5% γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν
άτομα με νοητική υστέρηση , αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
στ) μέχρι ποσοστό 10% ομογενείς βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλινοστούντες που
προέρχονται από την πρώην ΕΣΣΔ και τον Πόντο
ζ) μέχρι ποσοστό 5% Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας.
η) μέχρι ποσοστό 5% άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό
απεξάρτηση.
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση που
διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών , οι άδειες που μένουν αδιάθετες
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χορηγούνται με αυτή την διαδικασία κατά το επόμενο έτος.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προυποθέσεις του Νόμου είναι
μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.
Με τις δ/ξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 254/05, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11
του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται οι προυποθέσεις
και τα δικαιολογητιά για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου.
Στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκε η αίτηση της Φλώκου Αικατερίνης του Διονυσίου , κατοίκου
Λυγιάς Λευκάδας, για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’- νωπά
ψάρια, με συνημμένα σε αυτή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Β'. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 254/05, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11
του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και
θέματα που αφορούν στην ανανέωση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Αναλυτικά, οι κάτοχοι

αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου υποβάλλουν αίτηση

ανανέωσης στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδόσει την άδεια, μέχρι την 31 Ιανουαρίου του έτους
λήξης τους , προσκομίζοντας και τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ.
254/05 δικαιολογητικά.
Στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω αιτήσεις κατόχων αδειών που
λήγουν το 2012:
α) η από 23-1-2012 αίτηση του Φλώκου Φίλιππου του Σωτηρίου για ανανέωση της αριθμ.
Δ.Τ.Π.Ε. 70/2009 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών ιχθύων, με συν/να σε
αυτή τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά
β) η από 27-1-2012 αίτηση του Μπάλτσα Αθανασίου του Φιλίππου για ανανέωση της αριθμ.
Δ.Τ.Π.Ε. 82/2009 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών ιχθύων, με συν/να σε
αυτή τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά
γ) η από 27-1-2012 αίτηση του Μπάλτσα Περικλή του Γρηγορίου για ανανέωση της αριθμ.
Δ.Τ.Π.Ε. 231/2009 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών ιχθύων, με συν/να σε
αυτή τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά
δ) η από 31-1-2012 αίτηση του Καββαδά Χρήστου του Ευαγγέλου για ανανέωση της αριθμ.
Δ.Τ.Π.Ε. 269/2009 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών ιχθύων, με συν/να σε
αυτή τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά
ε) η από 25-1-2010 αίτηση του Σκληρού Ταξιάρχη του Δημοσθένη για ανανέωση της αριθμ.
Δ.Τ.Π.Ε. 201/2009 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών ιχθύων, με συν/να σε
αυτή τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά
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στ) η από 23-1-2012 αίτηση του Πολίτη Κων/νου του Σπυρίδωνος για ανανέωση της αριθμ.
Δ.Τ.Π.Ε. 254/2009 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών οπωροκηπευτικών,
με συν/να σε αυτή τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά
ζ) η από 23-1-2012 αίτηση του Ασπρογέρακα Διονυσίου του Στέφανου για ανανέωση της αριθμ.
Δ.Τ.Π.Ε. 880/2009 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών οπωροκηπευτικών,
με συν/να σε αυτή τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :

Α) να μην χορηγηθεί η αιτούμενη μία ( 1 ) νέα άδεια υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου τύπου Α’νωπών ιχθύων στην Φλώκου Αικατερίνη του Διονυσίου , κάτοικο Λυγιάς Λευκάδας , επειδή δεν
πληροί την προβλεπόμενη από τις διατάξεις προϋπόθεση του εισοδηματικού κριτηρίου (το ετήσιο
ατομικό της συνολικό εισόδημα ξεπερνά το αφορολόγητο μισθωτών και συνταξιούχων –ΠΑΡ. 2,
ΑΡΘΡ. 1 του Π.Δ. 254/05, όπως ισχύει)
Β) να ανανεωθούν οι υπό στοιχεία (α), (δ), (ε) (στ) και (ζ)

ανωτέρω άδειες υπαίθριου

πλανόδιου εμπορίου, επειδή οι αιτούμενοι της ανανέωσης πληρούν τις προβλεπόμενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις.
Γ) ) να μην ανανεωθούν οι υπό στοιχεία (β) και (γ) ανωτέρω άδειες υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου, επειδή οι αιτούμενοι της ανανέωσης δεν πληρούν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις
προϋποθέσεις.
Οι άδειες θα εκδοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 1 και της παρ. 1 του άρθρ. 5 του Π.Δ. 254/05 και θα ισχύσουν
για τρία χόνια.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Α) να μην χορηγηθεί η αιτούμενη μία ( 1 ) νέα άδεια υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου τύπου Α’νωπών ιχθύων στην Φλώκου Αικατερίνη του Διονυσίου , κάτοικο Λυγιάς Λευκάδας , επειδή δεν
πληροί την προβλεπόμενη από τις διατάξεις προϋπόθεση του εισοδηματικού κριτηρίου (το ετήσιο
ατομικό της συνολικό εισόδημα ξεπερνά το αφορολόγητο μισθωτών και συνταξιούχων –ΠΑΡ. 2,
ΑΡΘΡ. 1 του Π.Δ. 254/05, όπως ισχύει)
Β) να ανανεωθούν οι υπό στοιχεία (α), (δ), (ε) (στ) και (ζ)

ανωτέρω άδειες υπαίθριου

πλανόδιου εμπορίου, επειδή οι αιτούμενοι της ανανέωσης πληρούν τις προβλεπόμενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις.
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Γ) ) να μην ανανεωθούν οι υπό στοιχεία (β) και (γ) ανωτέρω άδειες υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου, επειδή οι αιτούμενοι της ανανέωσης δεν πληρούν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις
προϋποθέσεις.
Οι άδειες θα εκδοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 1 και της παρ. 1 του άρθρ. 5 του Π.Δ. 254/05 και θα ισχύσουν
για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 80/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

