ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 5ης/2020 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 12/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στο ∆ηµαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.
40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
12411/24-7-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
1. Αργυρός Νικόλαος
2. Λιβιτσάνος Ιωάννης
2. Βλάχου Ειρήνη
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Γαζής Αναστάσιος
4.
5. Γαζής Νικόλαος
5.
6. Τυπάλδος Νικόλαος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ.
για ορισµό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων
δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2020.
Εισηγητής : Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής, τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις περιπτ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
1. «Υπαίθριο εµπόριο»: η εµπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση
προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωµένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εµπόριο.
2. «Στάσιµο εµπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν µετακινείται
από το καθορισµένο από την αρµόδια αρχή σταθερό σηµείο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιµης εµπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται µε
τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος.
2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δηµόσιους ή δηµοτικούς
χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από οργανωµένες ξενοδοχειακές
µονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκοµείων και κάθε είδους συναφών καταστηµάτων, σταθµών για την
εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδροµου και των υπεραστικών λεωφορείων, των
οργανωµένων και επισκέψιµων αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερη των πενήντα (50) µέτρων. ∆εν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισµού των ανωτέρω θέσεων να
εµποδίζεται η οµαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόµων µε κινητικά
προβλήµατα.
3. ∆εν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών
δραστηριοτήτων εντός των δηµοτικών και λαϊκών αγορών. 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.
Η απόσταση µεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη
των εκατό (100) 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
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µικρότερη των πενήντα (50) µέτρων. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών
αδειών µε αντικείµενο πώλησης καλλιτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ..
5. Για τον καθορισµό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώµη της οικείας Αστυνοµικής Αρχής
σχετικά µε την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισµό των συγκεκριµένων θέσεων.
6. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε
κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων
λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α' 285).
7. 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,
β) εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάµενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε
αντικείµενο εκµετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης µε διάρκεια ισχύος επίσης µέχρι
τέσσερις (4) µήνες.
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.
Για τις εγκρίσεις της περίπτωσης β' εκδίδεται από το δήµο, στον οποίο βρίσκεται το σηµείο δραστηριοποίησης,
βεβαίωση, µε την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες
χορηγούνται µε κλήρωση που διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Κατ' εξαίρεση, µε την αφορµή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος δήµος µπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιµου και πλανόδιου εµπορίου µε αντικείµενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, άδεια
κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίµων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του δήµου
καθορίζονται τα σηµεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δηµόσια πρόσκληση του
δήµου. Αν ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθµό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί µε την
πρόσκληση, διενεργείται µε ευθύνη του δήµου δηµόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και µεταξύ των
επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω διαδικασία µπορεί να γίνεται µια
φορά το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήµο για την κάλυψη
εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.
Οι ηµέρες δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό των ηµερών
διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστηµα όχι
µεγαλύτερο από δύο (2) ώρες πριν την έναρξη και δύο (2) ώρες µετά τη λήξη της εκδήλωσης.
9. Για τη χορήγηση των αδειών των παραγράφων 7 και 8 λαµβάνεται απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του
ν. 3463/2006, στην οποία προβλέπονται ειδικά οι παραχωρούµενες θέσεις, οι χρόνοι για τους οποίους αυτές
παραχωρούνται εντός του έτους, τα αναλογούντα τέλη και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υποβολή αιτήσεων
και τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής αν δεν είναι δυνατή η έγκριση όλων των υποβαλλόµενων αιτήσεων.
10. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι δήµοι της χώρας προκαθορίζουν τα σηµεία όπου µπορεί να
δραστηριοποιείται στάσιµα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σηµείο του ευρύτερου οδικού
δικτύου, µε βάση τους περιορισµούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα σηµεία αυτά διατίθενται µε βάση
τα αιτήµατα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σηµείο σε χώρο παρακείµενο του οδικού δικτύου απαιτείται
έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις - προδιαγραφές του χώρου προκειµένου να
καταστεί ασφαλής για τους διερχόµενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σηµείο µπορεί να διατίθενται σε
διαφορετικούς παραγωγούς ανάλογα µε τις ηµέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστηµα του έτους για
το οποίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι. Το οφειλόµενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται
ανάλογα µε τις µέρες κατάληψης εντός του έτους σύµφωνα µε την άδεια και καταβάλλεται τµηµατικά ανά µήνα
και µέχρι το τέλος του προηγούµενου µήνα αυτού που αφορά.
11. Οι παραγωγοί µπορούν να ζητήσουν θέσεις στάσιµου εµπορίου, σε δήµους που υπάγονται στα διοικητικά
όρια της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές τους
εκµεταλλεύσεις.
12. Οι κάτοχοι επαγγελµατικών αδειών στάσιµου εµπορίου, πέραν των προβλεπόµενων στο άρθρο 17, µπορεί
να αδειοδοτούνται για την πώληση πρόχειρων γευµάτων, όπως κουλούρια, λουκουµάδες, κάστανα,
καλαµπόκια.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εθνικής
Οµοσπονδίας Τυφλών, καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Τα είδη εµπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι:
α. οπωροκηπευτικά,
β. αυγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού,
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γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια,
δ. ελαιόλαδο συσκευασµένο, όπως ορίζεται στον Κανονισµό 29/2012 και την 323902/18.9.2009 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β' 2026),
ε. οίνος εµφιαλωµένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµφιαλωθεί και επισηµανθεί, σύµφωνα µε την κείµενη
ενωσιακή (Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισµός (ΕΚ) 606/2009, Κανονισµός (ΕΚ) 607/2009, Κανονισµός
436/2009) και εθνική αµπελοοινική νοµοθεσία υπ'αριθµ. 5833/155045/ 12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση
(Β' 3324) όπως ισχύει, υπ' αριθµ. 285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1372), υπ' αριθµ.
6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση (Β' 2904), υπ' αριθµ. 5067/117292/27.10.2015 κοινή
υπουργική απόφαση (Β' 2323) όπως ισχύει, υπ' αριθµ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β'
2323),
στ. µέλι τυποποιηµένο,
ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων, σύµφωνα µε την
ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία (υπουργική απόφαση 2379/82701/2016, Β' 2330),
η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,
θ. προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερων),
ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά και κηπευτικό χώµα, το οποίο δεν έχει υποστεί
βιοµηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, όπως
φυτώρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αµπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν.
1564/1985 (Α' 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του,
ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β'2468), µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκοµικά, µαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυµαρικά,
βότανα, αρτύµατα,
ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες µονάδες, τηρουµένων
των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν
διαθέτει δική του µονάδα παραγωγής, αλλά παραλαµβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που
παράγεται σε άλλη εγκεκριµένη µονάδα, εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στο άρθρο 10 για τα
τυροκοµικά προϊόντα, ιγ. γαλακτοκοµικά προϊόντα.
2. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εµπορίου που παράγουν προϊόντα της παραγράφου 1(α),
µπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούµενων προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα µη
επεξεργασµένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται µε την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται
τα αµπελόφυλλα για τους αµπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα
αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων των παραγωγών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται
πωλούµενα είδη πέραν των προαναφεροµένων, σε περίπτωση αυξηµένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας
αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων.»
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 5 του άρθρου 17 του άρθρου 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος
Α'):
«1. Τα είδη εµπορίας, για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελµατία πωλητή, είναι τα εξής:
Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται:
α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, µέλι, πουλερικά και κουνέλια.
β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α'.
γ. Βιολογικά µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα.
Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.
Γ. Μεταποιηµένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται:
α. Τυροκοµικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου,
καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, µέλι.
β. Βιολογικά µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα.
γ. Κατεψυγµένα τρόφιµα, όπως αλιεύµατα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, παρασκευάσµατα ζύµης.
∆. Είδη Κηπουρικής.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται:
Καλλωπιστικά φυτά, χώµα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιοµηχανικά είδη κηπουρικής και
ανθοκοµίας.
Ε. Βιοµηχανικά είδη.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται γενικά βιοµηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούµενων ηλεκτρικών ειδών
και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισµών, ψεύτικα κοσµήµατα (φο µπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη
υπόδησης, δερµάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνοµα µη ηλεκτροδοτούµενα ηλεκτρικά είδη,
εκκλησιαστικά είδη, είδη ατοµικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, µέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές
σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά µε το µέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιοµηχανικά είδη κηπουρικής
και ανθοκοµίας.
ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευµάτων.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών
εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι
αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν µπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα και για τη χορήγηση άδειας
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είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήµατος, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις υγειονοµικές
διατάξεις.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή
προστίθενται) τα πωλούµενα είδη, πέραν των προαναφεροµένων, σε περίπτωση αυξηµένης ζήτησης
προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων, καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα
που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τοµέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιµο εµπόριο, πλανόδιο
εµπόριο).»
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να
τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης...»
Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/10 το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας προτείνει τις
θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. ή
α
Με την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι το συµβούλιο τοπικής κοινότητας προτείνει στην
επιτροπή ποιότητας ζωής τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δηµοτικό
συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ..
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια για την έκδοση αδειών υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου, µε το αριθµ. Πρωτ. Εσ 454/10-03-2020 έγγραφό της ζήτησε από τις 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 :
1. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας µε την αριθ. 8/2020. απόφασή της πρότεινε τις θέσεις άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ

.α/α
1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πλησίον ανοιχτού Θεάτρου(Πνευµατικό
Κέντρο)
Επί του πεζοδροµίου στο ύψος της Εθνικής
Τράπεζας
Στην οδό Γολέµη &γωνία Μαρίνας πλησίον
περιπτέρου
Στην αρχή Ά.Σικελιανού πλησίον πιάτσα
ΤΑΧΙ
Πλησίον
περιπτέρου
στην
παραλία
Λευκάδας
∆ίπλα στο εστιατόριο «Πιπεριά»

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΚΑΣΤΑΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΚΑΣΤΑΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΚΑΣΤΑΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΚΑΣΤΑΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΚΑΣΤΑΝΑ
ΠΟΠ ΚΟΡΝ.,
ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ
ΠΟΠ ΚΟΡΝ.,
ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ

Στη Βρύση (οδός ∆αίρπφελδ) επί του
πεζοδροµίου

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
α/α
1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

2
3

1
1

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

3

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Α.Σικελιανού & Αγ. Παρασκευής πλησίον εστιατορίου
GUSTOZO
Επί του πεζοδροµίου στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας
Μπροστά στο παρκάκι του «ΜΠΟΣΚΕΤΟΥ» πλησίον
καφετέριας «ΚΑΡΜΑ»
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Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ
α/α
1
2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1

3
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

1
3

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Στο Πνευµατικό Κέντρο πλησίον ∆ικαστικού Μεγάρου
Από
τη
διασταύρωση
Καραβέλα
Φιλοσόφων
(πρώηνSPRIDER)
Ανάµεσα από ΜΑΡΙΝΑ και ΚΤΕΛ

2.Η Τοπική Κοινότητα Αγ.Νικήτα µε την αριθ.3/2020 απόφασή της πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ
α/α
1
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

(ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κύρια είσοδος οικισµού-διασταύρωση προς Καλαµίτσι

1

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
α/α
1
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κύρια
είσοδος
οικισµούδιασταύρωση προς Καλαµίτσι

Μέλι

1

3.Η Τοπική Κοινότητα Βασιλικής µε την αριθ.1/2020. απόφασή της πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ
α/α
1
2
3
4
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
1
4

(ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
πλατεία Ηρώου
πλατεία φούρνου
Γήπεδο µπάσκετ
Τρίγωνο Πόντης

Β.ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
α/α
1
2
3
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
3

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
πλατεία Ηρώου
πλατεία Βασιλικής
Τρίγωνο Πόντης

5.Η Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου µε την αριθ. 10/2020 απόφασή της πρότεινε τις θέσεις άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ
α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
Αρχή Οικισµού Νικιάνας επί του
επαρχιακού δρόµου
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΘΕΣΕΩΝ
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ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Βιβλία

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ
α/α
1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

1

(ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρικό δρόµο µεταξύ των SUPER MARKET κ.Μανωλίτση
Βασιλικής(ΑΡΙΣΤΑ) και του κ.Σούνδια Αθανασίου

6.Η Toπική Κοινότητα Κατούνας µε την αριθ. 3/2020 απόφασή της πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ
α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
1
ΛΙΜΑΝΙ Λυγιάς και συγκεκριµένα στο πλακόστρωτο απέναντι
από την είσοδο της υπάρχουσας παιδικής χαράς
ΣΥΝΟΛΟ 1
ΘΕΣΕΩΝ

7. Η Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων µε την αριθ. 3/2020 απόφασή της αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν
δηµοτικοί χώροι κατάλληλοι για την άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στα όρια της Τ.Κ.
Τσουκαλάδων.
8.Η Τοπική Κοινότητα Αγ.Πέτρου µε την αριθ. 1/2020 απόφασή της πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ
α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
1
Κεντρική πλατεία
ΣΥΝΟΛΟ 1
ΘΕΣΕΩΝ
Β. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
α/α
1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1

2

1

3
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

1
1

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Θέση «Αναβρυτή» επί
της
επαρχιακής Οδού Αγ.Πέτρου
Θέση «Αγία Παρασκευή» επί της
επαρχιακής οδού
Θέση «Άη Γιάννης»

Αγροτικά προϊόντα
Αγροτικά προϊόντα
Αγροτικά προϊόντα

9.Η Τοπική Κοινότητα Ευγήρου µε την αριθ. 5/2020 απόφασή της πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ
α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
1
Θέση «Μάρµαρα» -Σύβοτα
2
1
Θέση «Σκίδι» -Εύγηρος
ΣΥΝΟΛΟ 2
ΘΕΣΕΩΝ
Β. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
α/α
1
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Θέση Άγιος Σώστης - Σύβοτα

Βιολογικά προϊόντα
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10.Η Τοπική Κοινότητα Αθανίου µε την αριθ. 4/2020 απόφασή της πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ
α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
1
Πλατεία Πόρτο Κατσίκι
ΣΥΝΟΛΟ 1
ΘΕΣΕΩΝ
Β. ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ
α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
2
ΓΙΑΛΟΣ αριστερά του σηµείου καθόδου πάνω από τον παλαιό
αιγιαλό
ΣΥΝΟΛΟ 2
ΘΕΣΕΩΝ
11.Η Κοινότητα Καλάµου µε το αριθ.:4886/24-3-2020 έγγραφό της πρότεινε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α.ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
2
ΣΥΝΟΛΟ 2
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Παραπλεύρως λιµανιού Καλάµου

Λαµβάνοντας υπόψη
1. τις ανωτέρω αποφάσεις των Κοινοτήτων
2. το αρ.πρωτ.εσ.:183/6-2-2019 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος ∆ήµου Λευκάδας
σύµφωνα µε το οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση κινητής καντίνας και αυτοκινούµενης ή µη καντίνας
,στις περιοχές εντός εγκεκριµένων Ρυµοτοµικών Σχεδίων ∆. Λευκάδας και εντός των οριοθετηµένων
οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων του Ν.Λευκάδας.
3. Την αρ.πρωτ.:1016/49/304-α΄/27-6-2020 γνωµοδότηση του τµήµατος τροχαίας Λευκάδας σχετικά µε
την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον καθορισµό θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σύµφωνα µε
την οποία η υπηρεσία δε συνηγορεί για την έκδοση άδειας στάσιµου εµπορίου :
α)και για τις δύο θέσεις της Τ.Κ.Αγίου Νικήτα λόγω κινδύνου πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων ,
β)για τα σηµεία µε α/α 1,4 και 5 του πίνακα Α-∆.Κ.Λευκάδας, για τα σηµεία µε α/α 1, του πίνακα Β∆.Κ.Λευκάδας και για το σηµείο α/α 1της Κ. Κατούνας γιατί είναι αρµοδιότητα Λιµενικής Αρχής και όχι
δηµοτικοί χώροι.
4. Το γεγονός ότι για τα σηµεία µε α/α 3 και 6 του πίνακα Α –∆.Κ Λευκάδας έχουν εκδοθεί άδειες οι οποίες
βρίσκονται σε ισχύ σύµφωνα µε το αρχείο της υπηρεσίας .
Εισηγούµαστε
1)τη µη χωροθέτηση
Α)των προτεινόµενων θέσεων καντινών της ∆.Κ. Λευκάδας επειδή βρίσκονται µέσα στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο
Πόλης Λευκάδας.
Β) των δύο προτεινόµενων θέσεων της Τ.Κ. Αγίου Νικήτα λόγω κινδύνου πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων.
Γ) των σηµείων µε α/α 1,4 και 5 του πίνακα Α-∆.Κ.Λευκάδας, για τα σηµεία µε α/α 1, του πίνακα Β∆.Κ.Λευκάδας και για το σηµείο α/α 1 της Τ.Κ. Κατούνας γιατί είναι αρµοδιότητα Λιµενικής Αρχής και όχι
δηµοτικοί χώροι.
∆) των σηµείων µε α/α 3 και 6 του πίνακα Α –∆.Κ Λευκάδας γιατί για τα συγκεκριµένα σηµεία έχουν εκδοθεί
άδειες οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ.
2)τη χωροθέτηση των υπολοίπων προτεινόµενων θέσεων για άσκηση των υπαίθριων στάσιµων
δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2020 που δεν υπόκεινται στις παραπάνω δεσµεύσεις.»

Στη συνέχεια ο κ. Ζουριδάκης πρότεινε να αποσυρθεί από την ανωτέρω εισήγηση, στο αρ. 10. Κοινότητα
Αθανίου , σκέλος β. Θέσεις κινητών καντινών.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση, όπως τροποποιήθηκε
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ όπως
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.
τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο ∆.Σ.
1)τη µη χωροθέτηση
Α)των προτεινόµενων θέσεων καντινών της ∆.Κ. Λευκάδας επειδή βρίσκονται µέσα στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο
Πόλης Λευκάδας.
Β) των δύο προτεινόµενων θέσεων της Τ.Κ. Αγίου Νικήτα λόγω κινδύνου πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων.
Γ) των σηµείων µε α/α 1,4 και 5 του πίνακα Α-∆.Κ.Λευκάδας, για τα σηµεία µε α/α 1, του πίνακα Β∆.Κ.Λευκάδας και για το σηµείο α/α 1 της Τ.Κ. Κατούνας γιατί είναι αρµοδιότητα Λιµενικής Αρχής και όχι
δηµοτικοί χώροι.
∆) των σηµείων µε α/α 3 και 6 του πίνακα Α –∆.Κ Λευκάδας γιατί για τα συγκεκριµένα σηµεία έχουν εκδοθεί
άδειες οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ.
Ε) Στην Κοινότητα Αθανίου τον πίνακα Β. Θέσεις κινητών καντινών.
2)τη χωροθέτηση των υπολοίπων προτεινόµενων θέσεων για άσκηση των υπαίθριων στάσιµων
δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2020 που δεν υπόκεινται στις παραπάνω δεσµεύσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 12/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΥΓ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
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