ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 5/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η
του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 388/9-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό τιµών και τρόπου είσπραξης του καταβληθέντος τέλους χρήσης
κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το ∆ήµο Λευκάδας, για το
έτος 2015.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Οµόφωνα η Ο.Ε. αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος, λόγω
καταληκτικών ηµεροµηνιών και προκειµένου να εισαχθεί το θέµα προς έγκριση από το δηµοτικό
συµβούλιο που θα συνεδριάσει στις 19/1/2015.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στην επιτροπή την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του εδ. 19 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων» στις αρµοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει και η χορήγηση άδειας άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Με τις διατάξεις του εδαφ. ζ, παραγρ. 1, άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», η
Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ∆.Σ. την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρθρ. 93 του Κ.∆.Κ., αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
(εδαφ. ζ, παραγρ. 1, άρθρου 72 του Ν.3852/2010) είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα
δικαιώµατα και τις εισφορές κατόπιν εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής,
Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος ¨Περί κωδικοποιήσεως
εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και
Κοινοτήτων¨ ορίζεται ότι, σε όσους κάνουν χρήση ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών κτηµάτων, έργων ή
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υπηρεσιών, ο ∆ήµος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώµατα που ορίζονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου.
Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου παραχωρείται µε άδεια του ∆ηµάρχου ή του
Προέδρου της Κοινότητας δηµοτικός κοινόχρηστος χώρος ( παρ. 13 του άρθρ. 13 του β. δ/τος 249/29-10-1958), αφού υποβληθούν αιτήσεις µε τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου.
Το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118Α/15-5-2014) : άσκηση εµπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις σύµφωνα µε την οποία , ο αριθµός των
αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης
του
καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ,
µετά από πρόταση του οικείου Περιφερειάρχη , µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
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
( 3 ) δίπλα στο εστιατόριο «Πιπεριά» και
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.λ.π.).
• 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 µεταστεγαθούν )
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
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• Τοπική Κοινότητα Πόρου :
Μία -1- θέση στο Μικρό Γιαλό για πώληση µελιού .
• Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων:
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.
Εισηγούµαι τον καθορισµό των τιµών και του τρόπου είσπραξης του καταβληθέντος τέλους χρήσης
κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το ∆ήµο Λευκάδας των
ανωτέρω 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 του τέλους να αποφασιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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 καθoρίζονται 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.
Το τέλος θα αποδίδεται στο ταµείο του ∆ήµου Λευκάδας, εφ΄ άπαξ, µε την έκδοση της
άδειας.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Τον καθορισµό τιµών και τρόπου είσπραξης του καταβληθέντος τέλους χρήσης κοινόχρηστων
χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το ∆ήµο Λευκάδας, για το έτος 2015 και
συγκεκριµένα:

3

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 του τέλους να αποφασιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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 καθoρίζονται 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.
Το τέλος θα αποδίδεται στο ταµείο του ∆ήµου Λευκάδας, εφ΄ άπαξ, µε την έκδοση της άδειας.
Η απόφαση να σταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 5/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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