ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 56
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 4732/21-2-2014 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.Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Πεντεσπίτης Νικόλαος
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Μεσσήνη Κερασούλα
14. Σώλος Φώτιος
15. Γιαννούτσος Πέτρος
16. Βεργίνης Ξενοφώντας
17. ΚαββαδάςΑθανάσιος
18. Στραγαλινός Βασίλειος
19. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
20. ∆ρακονταειδής Κων/νος
21. Νικητάκης Μάρκος
22. Φίλιππας Γεώργιος
23. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
24. Ροντογιάννης Κων/νος
25. Βλάχος Σπυρίδων
26. Γαζής Αναστάσιος
27. Καρτάνος Ιωάννης
28.
29.
30.
31.
32.

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδερης Αντώνιος
4..Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 15ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ.

για

την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε

δικαιούχους..
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
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O εισηγητής κ. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος , διαβάζει την εισήγηση:
“Έχοντας υπόψη:
1.Τις δ/ξεις του εδ. 19 της παρ.ΙΙ του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων».
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.∆. 254/05 « Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου ( πλανόδιου και στάσιµου)
5. Τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 «Ρυθµίσεις υπαίθριου εµπορίου και
λαϊκών αγορών».
6. Την αρίθ.324/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου γνωµοδότησης για τον ανώτατο αριθµό
των νέων αδειών υπαίθριου στάσιµου

εµπορίου που χορηγούνται κατά κατηγορία

επαγγελµάτων και ορισµού συγκεκριµένων ισάριθµων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων
στάσιµων δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2014 στην οποία όµως δεν
καθορίστηκαν οι συγκεκριµένες θέσεις.
7. Την αρίθµ. Πρωτ. 23356/29.11.2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου µε την οποία καθορίζεται ο ανώτατος
αριθµός αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου έτους 2014.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουµε τα εξής:
Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας .
Οι άδειες χορηγούνται από το αρµόδιο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ισχύουν για µία τριετία, είναι
προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να µεταβιβαστούν, να εισφερθούν, να εκµισθωθούν ή να
παραχωρηθούν

κατά

χρήση.

Κατά

εξαίρεση

οι

κάτοχοι

των

αδειών

µπορούν

να

αναπληρώνονται στην άσκηση της δραστηριότητας τους από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίµατος
µέχρι τρίτου βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου.
Ο ανώτατος αριθµός των αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου καθορίζεται
ετησίως για το επόµενο ηµερολογιακό έτος µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από γνώµη των κατά τόπο αρµόδιων ∆ηµοτικών
Συµβουλίων.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το ∆.Σ. µε την αριθµ.324/2013 απόφασή του γνωµοδότησε για τον ανώτατο αριθµό των νέων
αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου

για το έτος 2014 και µε την 07/2014 προσδιόρισε τις

θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ως εξής:
Α) ∆ραστηριότητα καλαµπόκι – κάστανα, δώδεκα (12) άδειες.
- στο Νυδρί τρείς (3) θέσεις
- θέση Νο 1 επί του πεζοδροµίου έµπροσθεν της ALPHA BANK.
- θέση Νο 2 επί του πεζοδροµίου έµπροσθεν ιδιοκτησίας Αφοί Βαγενά (Στοά).
- θέση Νο 3 επί του πεζοδροµίου

στη συµβολή των οδών ∆αίρπφελδ & κεντρικής οδού
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Νυδριού.
-στην πόλη της Λευκάδας τέσσαρες (4) θέσεις..
-θέση Νο 1 επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της οικίας Μαµαλούκα.
-θέση Νο 2 επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της επιχείρησης ιδιοκτησίας Γρηγόρη Πλάτωνα
µε την επωνυµία «ΠΙΠΕΡΙΑ».
-θέση Νο 3 επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως επιχείρησης Γαντζία Σοφίας µε την επωνυµία
«ΚΑΠΟΣΑΝΤΕΣ».
-θέση Νο 4 επί του πεζοδροµίου απέναντι από το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου.
-στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων τέσσαρες (4) θέσεις.
- θέση Νο 1 στην κεντρική πλατεία Βασιλικής.
- θέση Νο 2 έµπροσθεν γηπέδου µπάσκετ στην Βασιλική.
- θέση Νο 3 έµπροσθεν γηπέδου µπάσκετ και σε απόσταση από την θέση Νο 2 στην Βασιλική.
- θέση Νο 4 έµπροσθεν από το κτήριο του ∆ηµαρχείου, στην Βασιλική.
-στην ∆ηµοτική Ενότητα Σφακιωτών µία (1) θέση.
- η θέση θα είναι επί της πλατείας Λαζαράτων.
Β) ∆ραστηριότητα ποπ κορν-µαλί της γριάς δύο (2) άδειες στην πόλη της Λευκάδας.
- θέση Νο 1 επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της οικίας Μαµαλούκα.
- θέση Νο 2 στην συµβολή των οδών Ι.Μελά & Παντοκράτορα, στο σηµείο που φαρδαίνει το
πεζοδρόµιο.
Γ) ∆ραστηριότητα ζωγραφική δύο (2) άδειες στην πόλη της Λευκάδας
- θέση Νο 1 επί του πεζοδροµίου στην οδό ∆αίρπφελδ (Βρύση).
- θέση Νο 2 επί του πεζοδροµίου στην οδό Ι.Μελά. (Εθνική Τράπεζα)
∆) ∆ραστηριότητα πώληση µελιού, δύο (2) θέσεις.
- µία (1) θέση στη θέση Ρέµα στο Μικρό Γιαλό της τοπικής κοινότητας Πόρου.
- µία (1) θέση στην πλατεία στην τοπική κοινότητα Καρυάς.
Ε) ∆ραστηριότητα άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ( Καντίνα ).
Οι θέσεις δεν οριοθετήθηκαν.
Με την µε αριθµ. Πρωτ. 23356/29.11.2013

απόφασή του ο Γενικός Γραµµατέας

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου καθόρισε τον ανώτατο
αριθµό των αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος 2014 σε είκοσι δύο (22).
Οι άδειες χορηγούνται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου
υποβάλλουν, µέχρι την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, αιτήσεις στον αρµόδιο ∆ήµο.
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.
∆ικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθµό των αδειών που χορηγούνται είναι κατά σειρά
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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 παλλινοστούντες που
προέρχονται από την πρώην ΕΣΣ∆ 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες
χορηγούνται µε αυτή την διαδικασία 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.
Επίσης κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου
πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δηµοσίως την ίδια ηµέρα. Στις κληρώσεις που διενεργούνται
από τους ∆ήµους παρίσταται υπάλληλος της Περιφέρειας.
Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου των περιπτώσεων α, γ, δ και ε,
εξαιρούνται από την διαδικασία κλήρωσης για τον καθορισµό συγκεκριµένης θέσης όπου
πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας.
Με τις δ/ξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 254/05, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του
άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται οι προϋποθέσεις και
τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου εµπορίου πλανόδιου ή στάσιµου.
Η Π.Ε. Λευκάδας µε το από 06/02/2014 έγγραφό της, όρισε τον υπάλληλό της Κατωπόδη
Ιωάννη του Θεοφύλακτου, να παραβρεθεί στην κλήρωση κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Στην Υπηρεσία µας υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις ως εξής:
Α) για την δραστηριότητα πώληση καλαµπόκι – κάστανα.
Για την πόλη της Λευκάδας.
α. Η αίτηση του Καλογέρη

Θύµιου του Μήτσου, που πληροί τις προβλεπόµενες από τις

διατάξεις προϋποθέσεις και επιπλέον ανήκει στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων.
β. Η αίτηση της Ευαγγελοπούλου Φωτεινής του Χαραλάµπους, που πληροί τις προβλεπόµενες
από τις διατάξεις προϋποθέσεις.
γ. Η αίτηση του Dhembi Miti

του Jani,

που πληροί τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις

προϋποθέσεις.
δ. Η αίτηση του Miftaraj Suleiman του Dimir, που πληροί τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις
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προϋποθέσεις.
Για το Νυδρί.
α. Η αίτηση του ∆αφαράνου ∆ηµητρίου του Αναστασίου, που πληροί τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις.
Β) για την δραστηριότητα µαλλί της γριάς – ποπ κόρν.
Για την πόλη της Λευκάδας.
α. Η αίτηση του Σταµατέλου Ιωάννη του ∆ηµητρίου, που πληροί τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις και επιπλέον ανήκει στην ειδική κατηγορία των αναπήρων.
β. Η αίτηση του Αυγερινού Σπυρίδωνα του Ζώη,

που πληροί τις προβλεπόµενες από τις

διατάξεις προϋποθέσεις.
Γ) για την δραστηριότητα Ζωγραφική.
Για την πόλη της Λευκάδας.
α) Η αίτηση της Chan Vivas Luz-Maria του Genaro, που πληροί τις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις προϋποθέσεις .
∆) για την δραστηριότητα πώληση µελιού.
∆εν υποβλήθηκαν αιτήσεις.
Ε) για την δραστηριότητα Καντίνα.
∆εν υποβλήθηκαν αιτήσεις.
Για την

δραστηριότητα πώληση καλαµποκιού – κάστανα, ο αριθµός των αιτήσεων που

πληρούν τις προϋποθέσεις είναι ίσος του αριθµού των αδειών που έχουν εγκριθεί για την πόλη
της Λευκάδας και µικρότερος του αριθµού των αδειών που εγκρίθηκαν για το Νυδρί..
Για την δραστηριότητα πώληση Μαλλί της Γριάς – Ποπ Κόρν, ο αριθµός των αιτήσεων που
πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι ίσος µε τον αριθµό των αδειών που έχουν εγκριθεί.
Για την δραστηριότητα ζωγραφική, ο αριθµός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις,
είναι µικρότερος του αριθµού των αδειών που έχουν εγκριθεί.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:
Στην υπηρεσία µας υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις ως εξής:
Η αίτηση του Καράµπαλη Χρήστου του Γεωργίου που ζητάει την χορήγηση άδειας άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα), στην θέση «Μεγάλη Πέτρα» Καλαµιτσίου σε χώρο
ιδιοκτησίας Βεργίνη Σπυρίδωνα του Γεωργίου και µε µόνιµη αναπλήρωση του λόγω αναπηρίας
από τον υιό του Καράµπαλη

Γεώργιο, µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά από την

εξέταση των οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών
διατάξεων
Η αίτηση του Τσέλιου Νικολάου του Λάµπρου που ζητάει την χορήγηση άδειας άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα), στην θέση «Θεοτόκος» Καλαµιτσίου σε χώρο
ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα και Γρηγορίου Βεργίνη µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά, από
την εξέταση των οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος πληροί τις προϋποθέσεις των
σχετικών διατάξεων.
Η αίτηση του Ραγκούση Νικολάου του Κωνσταντίνου που ζητάει την χορήγηση άδειας
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άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα), στην θέση «Πυλοί Αβάλι» Καλαµιτσίου σε
χώρο ιδιοκτησίας Γαζή Νεφέλης µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά, από την εξέταση των
οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων.

Η αίτηση του Καββαδά Γεωργίου του Θωµά που ζητάει την χορήγηση άδειας άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα), στην θέση «Μικρός Γιαλός» Πόρου, που δεν πληροί
τις προβλεπόµενες διατάξεις (δεν κατατέθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά).
Προκειµένου να διαπιστώσουµε την τήρηση των όρων της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.2323/95
σχετικά µε τις αποστάσεις κ.λ.π. και δεδοµένου ότι τα αιτήµατα για την άσκηση υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου σε ιδιωτικούς χώρους, αναφέρονται σε περιοχές αρµοδιότητας της Τοπικής
Κοινότητας Καλαµιτσίου, ζητήσαµε τις απόψεις του εκπροσώπου της κου Καρύδη Φώτη, και ο
οποίος ήταν θετικός για την δραστηριότητα υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (καντίνα) και για τις
τρείς περιοχές.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε :
1) Να χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκι-κάστανα
στην πόλη της Λευκάδας στους: κ.Καλογέρη Θύµιο του Μήτσου, κα Ευαγγελοπούλου
Φωτεινή του Χαραλάµπους, κ. Dhembi Miti του Jani και κ. Miftaraj Suleiman του Dimir,
καθώς και να τους παραχωρηθούν οι θέσεις που θα ασκήσουν την δραστηριότητα τους,
όπως θα προκύψουν µετά από κλήρωση.
Να χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση καλαµπόκικάστανα στον κ. ∆αφαράνο

∆ηµήτριο του Αναστασίου στο Νυδρί

και να του

παραχωρηθεί χώρος για την άσκηση της δραστηριότητας σε θέση που θα επιλέξει από
αυτές που θα ορισθούν στο Νυδρί, ως µοναδικός ενδιαφερόµενος.
2) Να χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση ποπ κορν -µαλλί της
γριάς στους : κ. Σταµατέλο Ιωάννη του ∆ηµητρίου και Αυγερινό Σπυρίδωνα του Ζώη και
να τους παραχωρηθούν οι θέσεις που θα ασκήσουν την δραστηριότητα τους. Ο
κ.Σταµατέλος Ιωάννης σύµφωνα µε την νοµοθεσία εξαιρείται της διαδικασίας της κλήρωσης
και έχει το δικαίωµα της επιλογής της
θέσης, ως δικαιούχος της περιπτώσεως (α) µε αναπηρία. 85%. (άρθρο1, παρ.9,
υποπαργ.η του Ν.2323/1995). Η θέση που αποµένει θα δοθεί στον Αυγερινό Σπυρίδωνα.
3) Να χορηγήσει άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την δραστηριότητα ζωγραφική
στην : κα Chan Vivas Luz-Maria του Genaro και να της παραχωρηθεί χώρος για την
άσκηση της δραστηριότητας,

σε θέση που θα επιλέξει µεταξύ των δύο θέσεων που

πρότεινε η ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας. (στην οδό ∆αίρπφελδ (βρύση) και Ι.Μελά (ύψος
Εθνικής Τράπεζας).
4) Να απορρίψει την αίτηση του Καββαδά Γεωργίου του Θωµά, επειδή δεν πληροί τις
προβλεπόµενες από τις διατάξεις

προϋποθέσεις ( δεν κατατέθηκαν

δικαιολογητικά).
5) Να αποφασίσει για την χορήγηση ή µη:
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τα απαραίτητα

α . της αιτούµενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα) στον
Καράµπαλη Χρήστο του Γεωργίου στην θέση «Μεγάλη Πέτρα» Καλαµιτσίου σε χώρο
ιδιοκτησίας Βεργίνη Σπυρίδωνα του Γεωργίου µε µόνιµο αναπληρωτή

τον υιό του,

Καράµπαλη Γεώργιο του Χρήστου.
β. της αιτούµενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα) στον
Τσέλιο Νικόλαο του Λάµπρου στην θέση «Θεοτόκος» Καλαµιτσίου σε χώρο ιδιοκτησίας
Σπυρίδωνα και Γρηγορίου Βεργίνη.
γ. της αιτούµενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα) στον
Ραγκούση Νικόλαο του Κωνσταντίνου στην θέση «Πυλοί Αβάλι» Καλαµιτσίου σε χώρο
ιδιοκτησίας Γαζή Νεφέλης.
Η άδειες θα εκδοθούν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι καταθέσουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 3 του αρθρ. 1 του Π.∆. 254/05 και θα ισχύει για τρία (3) χρόνια.”
Στην συνέχεια ακολουθεί κλήρωση , όπου κληρώθηκαν οι εξής τέσσερις (4) δικαιούχοι:
κ.Καλογέρης Θύµιος του Μήτσου , η Ευαγγελοπούλου Φωτεινή του Χαραλάµπους, ο κ.
Dhembi Miti του Jani και o κ. Miftaraj Suleiman του Dimir,
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
να χορηγήσει :
1 ) στους παραπάνω τέσσερις (4) κληρωθέντες, θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου για δραστηριότητα καλαµπόκι – κάστανα , στην πόλη της Λευκάδας ως εξής :
α) για την θέση Νο 1 επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της οικίας Μαµαλούκα κληρώθηκε ο
κ. Dhembi Miti του Jani
β) για την θέση Νο 2 επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως της επιχείρησης ιδιοκτησίας Γρηγόρη
Πλάτωνα µε την επωνυµία «ΠΙΠΕΡΙΑ» κληρώθηκε η κα

Ευαγγελοπούλου Φωτεινή του

Χαραλάµπους
γ) για την θέση Νο 3 επί του πεζοδροµίου παραπλεύρως επιχείρησης Γαντζία Σοφίας µε την
επωνυµία «ΚΑΠΟΣΑΝΤΕΣ» κληρώθηκε ο κ. Miftaraj Suleiman του Dimir και
δ) για την θέση Νο 4 επί του πεζοδροµίου απέναντι από το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου
κληρώθηκε ο κ. Καλογέρης Θύµιος.
2)

άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση ποπ κορν -µαλλί της γριάς

στους :
κ. Σταµατέλο Ιωάννη του ∆ηµητρίου και Αυγερινό Σπυρίδωνα του Ζώη και να τους
παραχωρηθούν οι θέσεις που θα ασκήσουν την δραστηριότητα τους. Ο κ. Σταµατέλος Ιωάννης
σύµφωνα µε την νοµοθεσία εξαιρείται της διαδικασίας της κλήρωσης και έχει το δικαίωµα της
επιλογής της
3) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την δραστηριότητα ζωγραφική στην :
κα Chan Vivas Luz-Maria του Genaro και να της παραχωρηθεί χώρος για την άσκηση της
δραστηριότητας, σε θέση που θα επιλέξει µεταξύ των δύο θέσεων που πρότεινε η ∆ηµοτική
Κοινότητα Λευκάδας. (στην οδό ∆αίρπφελδ (βρύση) και Ι.Μελά (ύψος Εθνικής Τράπεζας).
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4) άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα) σε ιδιωτικούς χώρους
στους:
α) στον Καράµπαλη Χρήστο του Γεωργίου στην θέση «Μεγάλη Πέτρα» Καλαµιτσίου σε χώρο
ιδιοκτησίας Βεργίνη Σπυρίδωνα του Γεωργίου µε µόνιµο αναπληρωτή τον υιό του, Καράµπαλη
Γεώργιο του Χρήστου ,
β) στον Τσέλιο Νικόλαο του Λάµπρου στην θέση «Θεοτόκος» Καλαµιτσίου σε χώρο
ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα και Γρηγορίου Βεργίνη.
γ)στον Ραγκούση Νικόλαο του Κωνσταντίνου στην θέση «Πυλοί Αβάλι» Καλαµιτσίου σε χώρο
ιδιοκτησίας Γαζή Νεφέλης.
Τέλος , απορρίπτει την αίτηση του Καββαδά Γεωργίου του Θωµά, επειδή δεν πληροί τις
προβλεπόµενες από τις διατάξεις προϋποθέσεις ( δεν κατατέθηκαν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά).

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.56/14.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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