ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 412
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 32559/23-12-2014 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Σκληρός Φίλιππος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (26) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4Ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων δραστηριοτήτων στο
∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2015 (Σχετική η αρ. 99/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Νικητάκης Μάρκος, διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο την αρ. 99/14
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά µε ορισµό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων
στάσιµων δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2015, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το Ν. 4264/14 « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες
διατάξεις», υπαίθριο εµπόριο είναι σύµφωνα µε την παρ. 1, του άρθρου 2 η άσκηση εµπορικής
δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο δηµόσιο, ιδιωτικό , δηµοτικό ή εκκλησιαστικό , ο οποίος δεν
αποτελεί επαγγελµατική στέγη.
Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο είναι σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 2 το υπαίθριο εµπόριο που
δεν αποτελεί πλανόδιο εµπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωµένη αγορά.
Στην έννοια του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου , περιλαµβάνεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου
26, του Ν. 4264/2014 και η παροχή πρόχειρων γευµάτων στους διερχόµενους που παρασκευάζονται
επιτόπου , είτε εντός αυτοκινούµενων ή ρυµουλκούµενων οχηµάτων (καντίνες) που σταθµεύουν σε
συγκεκριµένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια ,είτε σε φορητές εγκαταστάσεις
έψησης».
Έτσι έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. 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».
3. 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 ∆ήµου.
4. 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 ∆ηµόσιο, 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.».
5. 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 ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.» .
H απόσταση µεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερη των πενήντα ( 50) µέτρων
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.
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια για την έκδοση αδειών υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου, µε το αριθµ. Πρωτ. Εσ 1751/27-10-2014 έγγραφό της ζήτησε από τις ∆ηµοτικές
και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου µας να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά µε τις θέσεις για
την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στην περιφέρεια αρµοδιότητάς τους.
Στην Υπηρεσία µας απάντησαν:
• Η Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου όπου µε την αρ. 24/04-11-2014 απόφασή της
γνωµοδοτεί σχετικά :
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)
• Η Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων όπου µε την αρ. 14/01-11-2014 απόφασή της
γνωµοδοτεί σχετικά ότι δεν υπάρχουν δηµοτικοί χώροι µέσα στο χωριό κατάλληλοι για την
άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
• Η ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας όπου µε τις αρ. 98/11-11-2014 και συµπληρωµατική
αρ.100/28-11-2014 αποφάσεις της γνωµοδοτεί σχετικά :
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 ∆αίρπφελδ) 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 στη συµβολή των οδών Ι. Μελά και Παντοκράτορα στο µέρος που φαρδαίνει το
πεζοδρόµιο.
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
.
• Η ∆ηµοτική Κοινότητα Κατούνας όπου µε την αρ. 9/14-11-2014 απόφασή της γνωµοδοτεί
σχετικά :
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.)
• Η Τοπική Κοινότητα Βλυχού όπου µε την αρ. 06/13-11-2014 απόφασή της γνωµοδοτεί
σχετικά :
1. Μία-1- θέση στη θέση πλατεία Βλυχού για στάσιµο µικροπωλητή
( καλαµπόκια – κάστανα- ποπ κορν )
2. Μία-1- θέση στη θέση αλιευτικό καταφύγιο Βλυχού για στάσιµο µικροπωλητή ( είδη
λαϊκής τέχνης – κεραµικά – ζωγραφική ).
• H Τοπική Κοινότητα Βασιλικής όπου µε την αρ. 4/14-12-2014 απόφασή της γνωµοδοτεί
σχετικά:
Για ψήσιµο καλαµποκιού:
1. Μία -1- θέση εξωτερικά της γωνίας του προαυλίου Γυµνασίου Βασιλικής
2. Μία -1- θέση εξωτερικά της γωνίας του ∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικής (εκεί που είναι
τα Α.Τ.Μ., τα οποία θα µεταστεγαθούν )
3. Μία -1- θέση δίπλα από την «βρύση» παραλίας Βασιλικής και έµπροσθεν παλιάς
οικίας «Μαργόνη»
4. Μία -1- θέση στην πλατεία Ηρώου ( µακριά από το µνηµείο )
Οι λοιπές ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες δεν απάντησαν στο ανωτέρω έγγραφό µας.
Σε ότι αφορά αυτές κατά το έτος 2014 και κατόπιν χορήγησης µιας άδειας στάσιµου εµπορίου
πώλησης καλαµποκιών κάστανων στη θέση
Τράπεζα ALPHA BANK Νυδριού υπάρχουν
καθορισµένες ελεύθερες θέσεις ως εξής:
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥ∆ΡΙΟΥ:
Για πώληση καλαµπόκι-κάστανα :
-µία θέση στο παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο
-µία θέση στον Πλάτανο, διασταύρωση προς Ράχη
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ:
για καλαµπόκι-κάστανα:
-µία (1) θέση στο πάρκινγκ Λαζαράτων
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΑ∆ΗΣΑΝΩΝ:
για τοποθέτηση καντίνας :
µία (1) θέση στη ΛΑΓΚΑ∆Α
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ:
∆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»
γ. Τοπική Κοινότητα Αγ. Πέτρου
Για καλαµπόκια :
-µία (1) θέση απέναντι από το Πνευµατικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Πέτρου στη είσοδο του
χωριού
Επίσης το ∆.Σ. µε την αρ.324/14-10-2013 απόφασή του γνωµοδότησε για τέσσερις
(4) άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας οι οποίες θα τοποθετούνταν µόνο σε
∆ηµοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε συνεννόηση µε τα Τοπικά συµβούλια χωρίς περαιτέρω χωροθέτηση
των θέσεων αυτών καθώς και
δύο (2) θέσεις για πώληση µελιού :
-µία (1) θέση στο Μικρό Γιαλό Τ.Κ. Πόρου , ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου.
-µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλείστε όπως γνωµοδοτήσετε για τον ορισµό θέσεων για
άσκηση των υπαίθριων στάσιµων δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2015.»
Ο κ. Σπυρίδων Πολίτης στη συνέχεια πρότεινε, να δοθεί άλλη µία θέση Καντίνας, στον επαρχιακό
δρόµο Λευκάδας-Νυδριού, στο ύψους περίπου της Μεγάλης Βρύσης.
Ο κ. Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος της ΕΠΖ είπε να µην δοθεί η θέση για ποπ-κορν , µαλλί της
γριάς, στη συµβολή των οδών Ι. Μελά και Παντοκράτορα στο µέρος που φαρδαίνει το πεζοδρόµιο,
σύµφωνα µε την πρόταση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, διότι ο Παντοκράτορας είναι ένα
πολιτιστικό µνηµείο και πρέπει να προστατευθεί. Αν πρέπει να υπάρχει η θέση, να δοθεί µπροστά
από την Εθνική Τράπεζα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10,
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Γνωµοδοτεί θετικά για τον ορισµό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων
δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2015, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω
εισήγηση µε τις εξής παρατηρήσεις:
Στις θέσεις που αφορούν την ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας:
α) Να µην δοθεί η θέση για παρασκευή επιτόπου «ποπ-κορν» και «µαλλί της γριάς», στη συµβολή
των οδών Ι. Μελά και Παντοκράτορα στο µέρος που φαρδαίνει το πεζοδρόµιο, διότι ο Παντοκράτορας
είναι ένα πολιτιστικό µνηµείο και πρέπει να προστατευθεί, και να δοθεί η θέση µπροστά από την
Εθνική Τράπεζα.
β) Να ελεγχθεί η δυνατότητα τοποθέτησης µίας (1) ακόµη Καντίνας, στον επαρχιακό δρόµο
Λευκάδας-Νυδριού, στο ύψους περίπου της Μεγάλης Βρύσης.
Να σταλεί η παρούσα απόφαση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.»
Ο κ. Μαργέλης στη συνέχεια είπε: Θα πρέπει να δούµε σοβαρά τί παρεµβάσεις θα κάνουµε
να βελτιώσουµε τις πόλεις µας και τα χωριά µας. Πρέπει να τα δούµε όλα συνολικά. Πως
φανταζόµαστε το νησί µας. Απέχουµε από την ψηφοφορία.
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Ο κ. Ζουριδάκης είπε: Είναι µία τυπική διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο και παίρνει
απόφαση του ∆.Σ. Συµφωνούµε µε την εισήγηση και ψηφίζουµε.
Ο κ. Γληγόρης είπε: Συµφωνώ µε την εισήγηση, αλλά συµφωνώ και µε τον κ. Μαργέλη.
Πρέπει να ξεκινήσουµε µία ευρεία συζήτηση.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένα (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Απέχουν πέντε (5), οι κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Ευανθ. Κατωπόδη, Μαρ. Καρφάκη, Νικ. Βικέντιος και
Παµ. Σκληρός.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία
αποφασίζει:
Τον ορισµό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων δραστηριοτήτων στο ∆ήµο
Λευκάδας για το έτος 2015, σύµφωνα µε την αρ. 99/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ. όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 412/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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