ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 323/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Αυγούστου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 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. 16629/16-8-2019 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
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Θερµός Ευάγγελος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Γρηγόρη Ασπασία
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Σκληρός Παναγιώτης
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Σκληρός Φίλιππος
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Μήτσουρας Πέτρος
16
17
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
19
Καββαδάς Θωµάς
19
20
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20
21
Αραβανής Βασίλειος
21
22
Γληγόρης Κων/νος
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος εκτός
ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ΘΕΜΑ 28ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 17ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση αδειών πωλητών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) Άσκηση υπαίθριων εµπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις της παρ.7του άρθρου 40 του Ν.4497/17:
Κατ' εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο µπορεί να
χορηγούνται:
α) µία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων µε διάρκεια
ισχύος µέχρι τέσσερις (4) µήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριµένη θέση που
καταλαµβάνουν,
Για τη διάθεση των αδειών της περίπτωσης α' προηγείται δηµόσια πρόσκληση του δήµου, στην οποία
ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθµός και λεπτοµέρειες της διαδικασίας. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία οι
ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιµοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδηµα,
όπως εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα της ΓΓ∆Ε του τελευταίου οικονοµικού έτους. Ο υποψήφιος µε
το χαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση.
3. Την υπ’ αριθµ.256/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό των ειδών των αδειών ανά
κατηγορία, των θέσεων του στάσιµου εµπορίου, από όπου θα διενεργούνται οι πωλήσεις και κάθε άλλου
σχετικού θέµατος σχετικά µε την άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
4. Την αρ.πρωτ.:15201/26-07-2019 πρόσκληση του ∆ήµου Λευκάδας µε την
οποία ανακοινώθηκαν οι θέσεις ,ο αριθµός των αδειών υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.
Στην Υπηρεσία µας υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις ως εξής:
Για τη δραστηριότητα πώληση καλαµπόκι-κάστανα.
Για την πόλη της Λευκάδας.
α. Η αίτηση της DANIELA NIKOLA του CONSTANTIN ,η οποία πληροί τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του
νόµου προϋποθέσεις.
β. Η αίτηση του κ.Φίλιππα Βασιλείου του Παναγιώτη , η οποία δεν πληροί τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις
προϋποθέσεις (είναι συνταξιούχος άρα δεν υπάρχει ανεργία).
γ. Η αίτηση του κ.Γαζή Γεράσιµου του Επαµεινώνδα, η οποία πληροί τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του
νόµου προϋποθέσεις .
Για την Τ.Κ.Αγίου Νικήτα
Η αίτηση του Γκουντή Χρήστου του Βασιλείου, η οποία πληροί τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του νόµου
προϋποθέσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαστε :
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
1.Να απορρίψει την αίτηση του κ.Φίλιππα Βασιλείου γιατί από την προσκόµιση των δικαιολογητικών φαίνεται ότι
είναι συνταξιούχος ενώ απαιτείται δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕ∆.
2. Να χορηγήσει άδεια πωλητή υπαίθριου στάσιµου εµπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας στους:
α) στην DANIELA NIKOLA του CONSTANTIN στη θέση Νο4 (Πλησίον περιπτέρου στην παραλία Λευκάδας)
β) στον Γαζή Γεράσιµο του Επαµεινώνδα στο χώρο που αιτείται στη θέση Νο3(στην οδό Γολέµη & γωνία Μαρίνας
πλησίον περιπτέρου) και
γ) στον Γκουντή Χρήστο του Βασιλείου στην Τ.Κ.Αγίου Νικήτα στη θέση Νο7(Κύρια είσοδο οικισµού-διασταύρωση
προς Καλαµίτσι).
Οι άδειες θα εκδοθούν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας εφόσον οι ενδιαφερόµενοι καταθέσουν
και το τέλος για τη χρήση των χώρων άσκησης της υπαίθριας στάσιµης δραστηριότητας.
Οι χορηγούµενες άδειες µπορούν να έχουν ισχύ µέχρι 4 µήνες .Με τη λήξη της περιόδου ισχύος , οι άδειες
ανακαλούνται αυτεπαγγέλτως ,χωρίς δικαίωµα ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος από τους
κατόχους τους.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
1. Απορρίπτει την αίτηση του κ.Φίλιππα Βασιλείου γιατί από την προσκόµιση των δικαιολογητικών φαίνεται ότι είναι
συνταξιούχος ενώ απαιτείται δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕ∆.
2. Χορηγεί άδεια πωλητή υπαίθριου στάσιµου εµπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας στους:
α) DANIELA NIKOLA του CONSTANTIN στη θέση Νο4 (Πλησίον περιπτέρου στην παραλία Λευκάδας)
β Γαζή Γεράσιµο του Επαµεινώνδα στο χώρο που αιτείται στη θέση Νο3 (στην οδό Γολέµη & γωνία Μαρίνας
πλησίον περιπτέρου) και
γ) Γκουντή Χρήστο του Βασιλείου στην Τ.Κ.Αγίου Νικήτα στη θέση Νο7 (Κύρια είσοδο οικισµού-διασταύρωση προς
Καλαµίτσι).
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Οι άδειες θα εκδοθούν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας εφόσον οι ενδιαφερόµενοι
καταθέσουν και το τέλος για τη χρήση των χώρων άσκησης της υπαίθριας στάσιµης δραστηριότητας.
Οι χορηγούµενες άδειες µπορούν να έχουν ισχύ µέχρι 4 µήνες. Με τη λήξη της περιόδου ισχύος, οι άδειες
ανακαλούνται αυτεπαγγέλτως, χωρίς δικαίωµα ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος από τους
κατόχους τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 323/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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