ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 397/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23675/19-10-2017 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαζής Πάνος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Θερμός Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Παπαδόπουλος Ανδρέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Τριλίβας Χρήστος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
6
Σέρβος Κων/νος
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Κοντομίχης Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Σκληρός Παναγιώτης
20
21
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21
22
Αραβανής Βασίλειος
22
23
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
23
24
Ζουριδάκης Ευτύχιος
24
25
Σκληρός Φίλιππος
25
26
Καββαδάς Θωμάς
26
27
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
27
28
Γληγόρης Κων/νος
28
29
Γαρύφαλλος Δημήτριος
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε το 13ο θέμα της Η.Δ. μετά το 7ο.
Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και
Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, ΣκιαδάΠετούση Ζωϊτσα, Αρβανίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε ο Δ.Σ. Αρβανίτης
Σπυρίδων. Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ΗΔ
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα
αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 4ο, 5ο, και 6ο
θέμα της Η.Δ., επέστρεψε στο 7ο , ήταν εκτός αιθούσης στο 8ο, προσήλθε πριν το 10ο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του
18ου, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 30ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 27/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους, για
το έτος 2017.
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 Δήμους.
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 Δήμου. 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 Δημόσιο, 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 Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.» .
Οι παραπάνω δεσμεύσεις για τις αποστάσεις κ.λπ. των θέσεων άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
8. Την παρ.7β. του άρθρου 53 του Ν.4403/2016 σύμφωνα με την οποί α η έκδοση νέων αδειών
άσκησης υπαίθριου εμπορίου ,πλανόδιου ή στάσιμου , με αντικείμενο εκμετάλλευση κινητή καντίνα ,
αναστέλλεται έως τις 30.6.2017.
9.Την αριθμ.πρωτ.66896/15-03-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Υποχρεώσεις Δήμων Και Περιφερειών ,για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών
υπαίθριου εμπορίου(στάσιμου και πλανόδιου)»
10. Την αριθμ.Κ1-934/83121/2017 Παροχή διευκρινήσεων ως προς τις αδειοδοτήσεις υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου.
11. Την αριθμ. Κ1- 164/2011 Απόφαση «Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γεν. Γραμ. Εμπορίου
στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».
12.Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
13. τα αρ.Εσ.πρωτ.58/18-1-2017,1825/5-10-2017 έγγραφά μας προς την υπηρεσία δόμησης του
Δήμου Λευκάδας για να μας γνωμοδοτήσουν αν από τους όρους χρήσης γης επιτρέπεται η
εγκατάσταση καντινών στις θέσεις που μας ζητάνε οι ενδιαφερόμενοι με τις αιτήσεις τους .
14. Τα αρ.Εσ.πρωτ.59/18-1-2017,1826/5-10-2017 έγγραφά μας προς την Τοπική Κοινότητα
Καλαμιτσίου με τα οποία ζητήσαμε τις απόψεις της Κοινότητας για το θέμα.
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15. Την δυνατότητα χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντινών σε ιδιωτικούς χώρους.
Στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις:
α) η αρ. πρωτ. 25013/ 05-12-2016 αίτηση του κ. Καράμπαλη Νεκτάριου του Ευάγγελου, με την οποία
ζητά να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας σε ιδιωτικό χώρο
ιδιοκτησίας του κ. Περδικάρη Χρήστου στη θέση «Θεοτόκος» Τ.Κ.Καλαμιτσίου με τα συν/να σε αυτή
δικαιολογητικά από την εξέταση των οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις
προϋποθέσεις των σχετικών αναφερόμενων στο σκεπτικό διατάξεων.
β) η αρ. πρωτ. 2332/07-02-2017 αίτηση του κ. Κρητικού Νικολάου του Σπυρίδωνα , με την οποία ζητά
να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας
του κ. Βεργίνη Σπυρίδωνα στη θέση «Μεγάλη Πέτρα» Τ.Κ.Καλαμιτσίου με τα συν/να σε αυτή
δικαιολογητικά από την εξέταση των οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις
προϋποθέσεις των σχετικών αναφερόμενων στο σκεπτικό διατάξεων.
Προκειμένου να διαπιστώσουμε και την τήρηση των όρων του άρθρου 27 του Ν.4264/14 όπως
ισχύει, σχετικά με τις αποστάσεις κ.λπ. και δεδομένου ότι στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν αιτήματα
για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους που ανήκουν στην
περιοχή αρμοδιότητας της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιτσίου ζητήσαμε τις απόψεις τους σχετικά με το
θέμα.
Η Τ.Κ. Καλαμιτσίου με έγγραφά της εκφράζει τη θετική της άποψη για τη χορήγηση άδειας
καντίνας στις θέσεις «Θεοτόκος» και «Μεγάλη Πέτρα» αντίστοιχα.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :
α) Το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την χορήγηση ή μη άδειας υπαίθριου εμπορίου
αορίστου χρόνου:
1. της αιτούμενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ.Καράμπαλη Νεκτάριου του
Ευαγγέλου, στη θέση «Θεοτόκο» Τ.Κ. Καλαμιτσίου σε χώρο ιδιοκτησίας του κ. Περδικάρη Χρήστου,
αφού λάβει υπόψη αφενός το ότι ο αιτών πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις αφετέρου τη σύμφωνη
γνώμη της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιτσίου.
2. της αιτούμενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνας στον κ. Κρητικό Νικόλαο
του Σπυρίδων, σε χώρο ιδιοκτησίας του κ. Βεργίνη Σπυρίδωνα
στη θέση «Μεγάλη Πέτρα»
Τ.Κ.Καλαμιτσίου, αφού λάβει υπόψη αφενός το ότι ο αιτών πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις
αφετέρου τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιτσίου .
Οι εν λόγω άδειες θα εκδοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της
παραγρ. 1 του αρθρ.23του Ν.4264/2014 .»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:
Την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου αορίστου χρόνου:
1. στον κ. Καράμπαλη Νεκτάριο του Ευαγγέλου, στη θέση «Θεοτόκο» Τ.Κ. Καλαμιτσίου σε χώρο
ιδιοκτησίας του κ. Περδικάρη Χρήστου.
2. στον κ. Κρητικό Νικόλαο του Σπυρίδων, σε χώρο ιδιοκτησίας του κ. Βεργίνη Σπυρίδωνα
στη
θέση «Μεγάλη Πέτρα» Τ.Κ.Καλαμιτσίου.
Οι εν λόγω άδειες θα εκδοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της
παραγρ. 1 του αρθρ.23του Ν.4264/2014 .
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 397/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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