ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 198
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00, 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. 16766/5-8-2015 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
Γαζής Πάνος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Θερμός Ευάγγελος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Φίλιππας Γεώργιος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Σκληρός Παναγιώτης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
Ο Δ.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν
την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
λήψη απόφασης στο 4ο θέμα της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 14ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Αραβανής Βασίλειος και Καββαδάς
Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
του 17ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 19ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 21ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 22ου θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 24ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 15ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Βαρτελάτο
Παναγιώτη.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δημοτικό
Συμβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Στο άρθρο 29 του ισχύοντα Ν.4264/2014 προβλέπεται ότι κατ' εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή
περίοδο μπορεί να δίδονται μία φορά το χρόνο σε φυσικά πρόσωπα, άδειες παρασκευής και
διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 με διάρκεια
ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες και για συγκεκριμένη θέση, εφαρμοζόμενων αναλόγως του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 22. Στην έννοια του υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που
παρασκευάζονται επί τόπου 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.
Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της
οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο κ.Βαρτελάτος Παναγιώτης με την 7239/20-4-2015 αίτησή του είχε ζητήσει βραχυχρόνια άδεια
στάσιμου εμπορίου για πώληση καλαμποκιού στην πόλη της Λευκάδας.
Παράλληλα είχε αιτηθεί και άδεια στάσιμου εμπορίου (πώληση καλαμποκιού) αορίστου διάρκειας
για τον ίδιο χώρο, αλλά αν και αρχικά κρίθηκε από το ΔΣ Δήμου Λευκάδας ως δικαιούχος, δεν
προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν αδειοδοτήθηκε από την υπηρεσία μας.
Εκ παραδρομής ο ανωτέρω δεν συμπεριλήφθηκε –και- στην διαδικασία κλήρωσης βραχυχρόνιων
αδειών και των ανάλογων θέσεων όπως αποφασίσθηκε με την 143/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου
Λευκάδας και κατ’ επέκτασιν δεν αδειοδοτήθηκε βραχυχρόνια από την υπηρεσία μας.
Με δεδομένο ότι ακόμη και σήμερα, δύο θέσεις πώλησης καλαμποκιού στην πόλη της Λευκάδας
παραμένουν κενές, και ο κ. Βαρτελάτος εκδήλωσε ενδιαφέρον κατάληψης μίας εξ’αυτών,
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την χορήγηση της σχετικής άδειας.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4264/14 ενώ διευκολύνει και
το γεγονός ότι για την συγκεκριμένη άδεια (βραχυχρόνια) δεν απαιτείται καν η διαδικασία της
κλήρωσης (άρθρο 22 του Ν.4264/14 )»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με
δεκαπέντε (15) ψήφους, αποφασίζει:
Την χορήγηση βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Βαρτελάτο
Παναγιώτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 198/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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