ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 172
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
9806/11.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Ρόκκος Στυλιανός
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Αραβανής Ανδρέας
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
5. Γιαννούτσος Πέτρος
6. Πεντεσπίτης Νικόλαος
6. Βεργίνης Ξενοφών
7. Καρτάνος Ιωάννης
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Μελάς Βασίλειος
9. Βικέντιος Νικόλαος
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Σίδερης Αντώνιος
10. Μαργέλης Γεώργιος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Λάζαρη Πηνελόπη
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. ∆ρακονταειδής Κων/νος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Φίλιππας Γεώργιος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Ροντογιάννης Κων/νος
19. Βλάχος Σπυρίδων
20. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
21. Γαζής Αναστάσιος
22. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
23.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
24.
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
25.
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
26.
παρών.
27.
28.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
29.
βρέθηκαν παρόντα (22) µέλη.
30.
31.
32.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 12ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ.

σχετικά µε έγκριση ανανέωσης άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου

(Καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την εισήγησή
του, η οποία έχει ως εξής:
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«Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ν. 2323/95 « Υπαίθριο εµπόριο και άλλες δ/ξεις» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Την αριθµ. Κ1-164/2011 απόφαση «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γενικού
Γραµµατέα Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά.
4. Το Π.∆. 254/2005 «Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου)».
5. Την αρ. πρωτ.8866/3-4-2014 αίτηση της κας Ροµποτή Μαριάννας του Σπυρίδωνα.
Αναλυτικότερα σας γνωρίζουµε τα εξής:
-Με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 254/05, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.11
του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3377/05 και ισχύει, ρυθµίζονται
µεταξύ άλλων και θέµατα που αφορούν στην ανανέωση των αδειών υπαίθριου εµπορίου
(πλανόδιου και στάσιµου).
-Οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου) υποβάλλουν αίτηση
ανανέωσης στην αρµόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια, µέχρι την 31 Ιανουαρίου του
έτους λήξης τους, προσκοµίζοντας και τα προβλεπόµενα από την παρ.1 του άρθρου 5 του
Π.∆. 254/05 δικαιολογητικά.
-Η κα Ροµποτή Μαριάννα του Σπυρίδωνα µε την αρ. πρωτ. 8866/3-4-2014 αίτησή της,
ζητάει την ανανέωση της αριθµ.22213/07-10-2011 άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου
(Καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο στην τοπική κοινότητα Αθανίου της ∆.Ε. Απολλωνίων, στη θέση
Μουτουλού-Πόρτο Κατσίκι η οποία ισχύει µέχρι τις 06-10-2014.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία η κα Ροµποτή Μαριάννα θα έπρεπε να υποβάλει στο
∆ήµο τη συγκεκριµένη αίτηση τον Ιανουάριο του 2014.Η ίδια αναφέρεται σε λόγους υγείας
που δεν της επέτρεψαν να προσέλθει έγκαιρα προκειµένου να καταθέσει την αίτησή της.
Η κα Ροµποτή πληροί τους λοιπούς όρους ώστε να ανανεωθεί η άδειά της σύµφωνα µε τα
συνηµµένα δικαιολογητικά της αιτήσεώς της.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆.Σ. να αποφασίσει :
Την ανανέωση ή όχι της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (καντίνα) της κας
Ροµποτή Μαριάννας του Σπυρίδωνα σε ιδιωτικό χώρο στη θέση «Μουτουλού-Πόρτο Κατσίκι»
της τοπικής κοινότητας Αθανίου, η οποία πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις σύµφωνα
µε το Π.∆.254/05 και την από 04/02/2014 εκτός του ότι κατέθεσε την απαιτούµενη αίτησή της
εκπρόθεσµα για λόγους υγείας.
Στην περίπτωση θετικής γνώµης η άδεια θα εκδοθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου
Λευκάδας και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 5
του Π.∆. 254/05 θα ισχύει για τρία χρόνια»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
Την ανανέωση της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (καντίνα) της κας
Ροµποτή Μαριάννας του Σπυρίδωνα σε ιδιωτικό χώρο στη θέση «Μουτουλού-Πόρτο Κατσίκι»
της τοπικής κοινότητας Αθανίου, η οποία πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις σύµφωνα
µε το Π.∆.254/05 και την από 04/02/2014 εκτός του ότι κατέθεσε την απαιτούµενη αίτησή της
εκπρόθεσµα για λόγους υγείας.
Η άδεια θα εκδοθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.∆. 254/05 και ισχύει για
τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.172/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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