ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 335
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, 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. 26630/9-12-2015 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
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 15 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα) της κας Μαριάννας
Ροµποτή του Σπυρίδωνος στην θέση Μουτουλού-Πόρτο Κατσίκι της Τ.Κ. Αθανίου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«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 στάσιµου εµπορίου περιήλθε στους ∆ήµους.
2. Τις δ/ξεις του Ν. 4264/14 « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014).
3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του Ν.4264 /14 ( ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014 τεύχος Α΄) η
άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε .
4.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4264/14 ( ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014 τεύχος Α΄):
«Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει
εκδώσει , στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο συγκεκριµένο
πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από αρµόδια υπηρεσία ότι δεν
υφίσταται πλέον µία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση αυτής.
β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εµπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν
αναπληρώνει νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 και 24 του Ν.4264/14 , τον κάτοχο
της συγκεκριµένης άδειας.
γ) Στην περίπτωση της µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση της άδειας , εκτός από τη νόµιµη
αναπλήρωση .»
5. Την υπ΄αριθµ.172/16-04-2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία χορηγήθηκε η
αρ.πρωτ.26123/2014/06-02-2015 άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου – καντίνας στη Ροµποτή
Μαριάννα του Σπυρίδωνα στη θέση Μουτουλού - Πόρτο Κατσίκι της Τ.Κ. Αθανίου
6. Την αρ.Πρωτ.: 19818/14-9-2015 έκθεση υγειονοµικής επιθεώρησης της Π.Ε. Λευκάδας του
τµήµατος περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου µε την οποία µας γνωστοποιεί ότι µετά
από αυτοψία στο κατάστηµα (ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) της ΡΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ του
Σπυρίδωνα , που βρίσκεται στη θέση Μουτουλού –Πόρτο Κατσίκι , της Τ.Κ. Αθανίου Λευκάδας
διαπιστώθηκε ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας της εν λόγω
επιχείρησης επειδή «κατά τον υγειονοµικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω καταστηµατάρχης
είχε προβεί:
1) στην κατασκευή στεγάστρου και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον υπαίθριο χώρο κάτωθεν
αυτού , καθ΄ υπέρβαση της αρ.πρωτ.26123/2014/06-02-2015 «Ανανέωση άδειας άσκησης υπαιθρίου
στάσιµου εµπορίου-καντίνας»του ∆ήµου Λευκάδας (Συνιστά επέκταση του καταστήµατος)
2) στην τοποθέτηση στον εξωτερικό χώρο ενός τρίθυρου ψυγείου COCA COLA, ενός δίθυρου
ψυγείου ΗΒΗ, δύο ψυγείων παγωτών ALGIDA (Συνιστά επέκταση του καταστήµατος)………………».
7. Το αρ.πρωτ.:20067/16-9-2015 έγγραφο της Π.Ε. Λευκάδας του τµήµατος περιβαλλοντικής
υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου µε το οποίο αναφέρει ότι εισηγείται στις αδειοδοτούσες αρχές την
ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησης (κινητή καντίνα) ιδιοκτησίας της Ροµποτή Μαριάννας του
Σπυρίδωνα .
8. Το αρ.πρωτ.:21996/12-10-2015 έγγραφο του τµήµατος αδειοδοτήσεων του ∆ήµου Λευκάδας
προς την κα Ροµποτή Μαριάννα , µε το οποίο της διαβιβάσαµε το (6) σχετικό έγγραφο .
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαστε :
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την ανάκληση της αρ.πρωτ.:26123/2014/06-022015 άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου- καντίνας της Ροµποτή Μαριάννας του Σπυρίδωνα στη
θέση Μουτουλού –Πόρτο Κατσίκι της Τ.Κ. Αθανίου.»
Ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δέκα επτά (17) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Φίλιππος.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Την ανάκληση της αρ.πρωτ.:26123/2014/06-02-2015 άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίουκαντίνας της Ροµποτή Μαριάννας του Σπυρίδωνα στη θέση Μουτουλού –Πόρτο Κατσίκι της Τ.Κ.
Αθανίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.335/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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