ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 126
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουνίου 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. 10756/4-6-15 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 Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Σταµατέλου ∆ήµητρα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 2 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 8 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, Καρφάκη
Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Καββαδάς
Αθανάσιος και Σκληρός Παναγιώτης,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου
θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ για χορήγηση αδειών υπαίθριου εµπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους για το έτος
2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµοτικό
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 πλανοδίου εµπορίου περιήλθε στους
∆ήµους.
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
84 του Ν.3852/2010, το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει θέσεις που
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
3. Τις δ/ξεις του Ν. 4264/14 « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014).
4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4264 /14 ( ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014): «άδεια
άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου δικαιούνται φυσικά
πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια , ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη
διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος».
5.Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 ότι οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του οικείου ∆ήµου. Οι άδειες
άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί µία άδεια για
κάθε φυσικό πρόσωπο.
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον
οποίο χορηγήθηκε.
6.Τις διατάξεις της παρ.3του άρθρου 26 του Ν.4264/14 :
« το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους , υπαίθριους,
ελεύθερους , ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το ∆ηµόσιο, οι δήµοι
και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους
που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε πρόσωπα που δεν
κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.».
7.Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4264/14 :
«οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός :
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές
µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων,
µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. 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.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις –σηµεία που
έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.» .
Οι παραπάνω δεσµεύσεις για τις αποστάσεις κ.λπ. των θέσεων άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 για Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου:
«1. Κατ΄ εξαίρεση ,κατά την καλοκαιρινή περίοδο µπορεί να δίδονται µια 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.Οι άδειες χορηγούνται µε κλήρωση που διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων, η
διαδικασία της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ».
9. Το Κ1-1336/05-08-2014 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου σύµφωνα µε το οποίο δεν
απαιτείται ανεργία ως προϋπόθεση για τις βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου.
10. Τη γνωµοδότηση της νοµικής συµβούλου του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτας Καρύδη για άδεια
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καντίνας.
11.Την αριθµ. Κ1- 164/2011 Απόφαση «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γεν. Γραµ.
Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».
12.Τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.
13.Το αρ.Εσ.πρωτ.418/16-3-2015 έγγραφό µας προς την Τοπική Κοινότητα Αθανίου µε το οποίο
ζητήσαµε τις απόψεις της Κοινότητας για το θέµα.
14.Το αρίθµ.Εσ.Πρωτ.570/31-03-2015 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου µε το οποίο
γνωµοδοτεί για το θέµα.
15. Το αρ.Εσ.πρωτ.397/12-3-2015 έγγραφό µας προς την Τοπική Κοινότητα Αθανίου µε το οποίο
ζητήσαµε τις απόψεις της Κοινότητας για το θέµα.
16.Το αρ.Εσ.Πρωτ. 833/05-05-2015 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου µε το οποίο
γνωµοδοτεί για το θέµα.
17. Το αρ.Εσ.Πρωτ. 569/31-03-2015 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου µε το οποίο
γνωµοδοτεί για το θέµα.
18. Το αρ.Εσ.πρωτ.495/23-3-2015 έγγραφό µας προς την Τοπική Κοινότητα ∆ραγάνου µε το οποίο
ζητήσαµε τις απόψεις της Κοινότητας για το θέµα.
19. Το αρ.Εσ.Πρωτ. 555/31-03-2015 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας ∆ραγάνου και το
αρ.Εσ.Πρωτ. 590/03-04-2015 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου µε τα οποία γνωµοδοτούν
για το θέµα.
20. Το αρ.Εσ.πρωτ.713/23-4-2015 έγγραφό µας προς την Τοπική Κοινότητα Αθανίου µε το οποίο
ζητήσαµε τις απόψεις της Κοινότητας για το θέµα.
21. Το αρ.Εσ.Πρωτ. 833/05-05-2015 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου µε το οποίο
γνωµοδοτεί για το θέµα.
22. Την δυνατότητα χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντινών σε ιδιωτικούς
χώρους.
Στην Υπηρεσία µας υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις:
α) η αρ. πρωτ. 4877/ 12-3-201 αίτηση της κας Βλάχου – Σίδερη ∆ήµητρας του Βασιλείου, µε την
οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας σε ιδιωτικό
χώρο ιδιοκτησίας των κ.κ. Πρασσά Χαρίλαου του Αλεξάνδρου και Σέρβου Επαµεινώνδα του
Μιχαήλ στη θέση «Αµυγδαλάκη» Τ.Κ. Αθανίου µε τα συν/να σε αυτή δικαιολογητικά από την
εξέταση των οποίων προκύπτει ότι η ενδιαφερόµενη πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών
αναφερόµενων στο σκεπτικό διατάξεων.
β) η αρ. πρωτ. 3387/24-02-2015 αίτηση του κ. Ροµποτή Γεωργίου του ∆ηµοσθένη, µε την οποία
ζητά να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας σε ιδιωτικό χώρο
ιδιοκτησίας της κας ∆έσποινας συζ.∆ηµητρίου Ζώγκου στη θέση «Εγκρεµνοί» Τ.Κ.Αθανίου µε τα
συν/να σε αυτή δικαιολογητικά από την εξέταση των οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος
πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών αναφερόµενων στο σκεπτικό διατάξεων.
γ) η αρ. πρωτ. 1816/30-01-2015 αίτηση του κ. Ροµποτή Νικολάου του Νικολάου, µε την οποία ζητά
να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας σε χώρο µισθωµένο από
την ΕΤΑ∆ Α.Ε. στη θέση «Γυαλός» Τ.Κ.Αθανίου σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ.1 του Ν.4264/2014
µε τα συν/να σε αυτή δικαιολογητικά από την εξέταση των οποίων θεώρησε το τµήµα
αδειοδοτήσεων
ότι ο ενδιαφερόµενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών
αναφερόµενων στο σκεπτικό διατάξεων [ α) δεν έχει προσκοµίσει δελτίο απογραφής ανέργου
και από το εκκαθαριστικό του δεν προκύπτει ότι εµπίπτει το εισόδηµά του στην κατηγορία
των ανέργων).
δεν έχει προσκοµίσει δελτίο απογραφής ανέργου, β) το άρθρο 29 του Ν. 4264/2014 για
βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου αφορά κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι έχουν
καθοριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη και
χορηγούνται µε κλήρωση που διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων , η διαδικασία της
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου].
δ) η αρ. πρωτ. 1733/29-01-2015 αίτηση του κ. Μελά Παναγιώτη του Νικολάου, µε την οποία ζητά
να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας σε ιδιωτικό χώρο
ιδιοκτησίας του στη θέση «Φυλοτρύπαινα» Τ.Κ.∆ραγάνου µε τα συν/να σε αυτή δικαιολογητικά από
την εξέταση των οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις των
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σχετικών αναφερόµενων στο σκεπτικό διατάξεων( δεν έχει προσκοµίσει δελτίο απογραφής
ανέργου).
ε) η αρ. πρωτ. 7227/20-04-2015 αίτηση του κ. Μελετιάδη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, µε την οποία
ζητά να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας σε χώρο µισθωµένο
από την ΕΤΑ∆ Α.Ε. στη θέση «Γυαλός» Τ.Κ.Αθανίου σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ.1 του
Ν.4264/2014 µε τα συν/να σε αυτή δικαιολογητικά από την εξέταση των οποίων θεώρησε το τµήµα
αδειοδοτήσεων
ότι ο ενδιαφερόµενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών
αναφερόµενων στο σκεπτικό διατάξεων[ α)δεν έχει προσκοµίσει δελτίο απογραφής ανέργου,
β) το άρθρο 29 του Ν. 4264/2014 για βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου αφορά
κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι έχουν καθοριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , εγκριθεί
από τον οικείο Περιφερειάρχη και χορηγούνται µε κλήρωση που διενεργείται µεταξύ των
ενδιαφεροµένων , η διαδικασία της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου].
στ) η αρ. πρωτ. 5053/16-03-2015 αίτηση της κας Κορφιάτη Άννα-Μαρίας του MARIAN, µε την
οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας σε χώρο
µισθωµένο από την ΕΤΑ∆ Α.Ε. στη θέση «Γυαλός» Τ.Κ.Αθανίου και ταυτόχρονα ζητά µε τα
συν/να σε αυτή δικαιολογητικά από την εξέταση των οποίων προκύπτει ότι η ενδιαφερόµενη
πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών αναφερόµενων στο σκεπτικό διατάξεων .
ζ) η αρ. πρωτ. 3550/25-02-2015 αίτηση του κ. Ραγκούση Νικολάου του Κων/νου, µε την οποία ζητά
να του χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας σε µισθωµένο ιδιωτικό
χώρο ιδιοκτησίας στη θέση «ΠΥΛΟΙ» Τ.Κ. Καλαµιτσίου µε τα συν/να σε αυτή δικαιολογητικά από
την εξέταση των οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος πληροί τις προϋποθέσεις των
σχετικών αναφερόµενων στο σκεπτικό διατάξεων.
η)η αρ. πρωτ. 41/ 2-01-2015 αίτηση του κ. Καββαδά Γεωργίου του Θωµά ,µε την οποία ζητά να του
χορηγηθεί άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας προκειµένου να τοποθετηθεί
ύστερα από δηµοπρασία από την κτηµατική υπηρεσία Λευκάδας στην περιοχή του Κάστρου µε τα
συν/να σε αυτή δικαιολογητικά από την εξέταση των οποίων προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος
πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών αναφερόµενων στο σκεπτικό διατάξεων.
Προκειµένου να διαπιστώσουµε και την τήρηση των όρων του άρθρου 27 του Ν.4264/14 όπως
ισχύει, σχετικά µε τις αποστάσεις κ.λπ. και δεδοµένου ότι στην Υπηρεσία µας υποβλήθηκαν
αιτήµατα για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε ιδιωτικούς χώρους που
ανήκουν στην περιοχή αρµοδιότητας της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου (περίπτωση α, αίτηση κας
Βλάχου- Σίδερη ∆ήµητρας, περίπτωση β, αίτηση του κ.Ροµποτή Γεωργίου, περίπτωση γ, αίτηση
του κ. Ροµποτή Νικολάου, περίπτωση ε, αίτηση του κ. Μελετιάδη Μιχαήλ και η περίπτωση στ της
κας Κορφιάτη Άννα Μαρίας), της Τοπικής Κοινότητας ∆ραγάνου (περίπτωση δ, αίτηση κ.Μελά
Παναγιώτη) και της Τ.Κ. Καλαµιτσίου (περίπτωση ζ, αίτηση Ραγκούση Νικολάου) ζητήσαµε τις
απόψεις τους σχετικά µε το θέµα:
Η Τοπική Κοινότητα Αθανίου µε το αρίθµ.Εσ.Πρωτ.570/31-03-2015 έγγραφό της εκφράζει τη
θετική της άποψη για τη χορήγηση άδειας καντίνας στην κα Βλάχου – Σίδερη ∆ήµητρα σε ιδιωτικό
χώρο ιδιοκτησίας των κ.κ. Πρασσά Χαρίλαου του Αλεξάνδρου και Σέρβου Επαµεινώνδα του Μιχαήλ
στη θέση «Αµυγδαλάκη» Τ.Κ.Αθανίου , µε το αρ.Εσ.Πρωτ. 569/31-03-2015 έγγραφό της εκφράζει
τη θετική της άποψη για τη χορήγηση άδειας καντίνας στον κ. Ροµποτή Νικόλαο σε
χώρο
µισθωµένο από την ΕΤΑ∆ Α.Ε. στη θέση «Γυαλός» Τ.Κ.Αθανίου εφόσον τηρηθούν οι όροι και οι
προϋπόθεσεις που προβλέπει ο Νόµος για τη λειτουργία της, µε το αρ.Εσ.Πρωτ. 833/05-05-2015
έγγραφό της εκφράζει τη θετική της άποψη για τη χορήγηση άδειας καντίνας στους Κορφιάτη ΄ΑνναΜαρία και Μελετιάδη Μιχαήλ σε
χώρο µισθωµένο από την ΕΤΑ∆ Α.Ε. στη θέση «Γυαλός»
Τ.Κ.Αθανίου , για δε τον κ. Ροµποτή Γεώργιο δεν µπορεί να γνωµοδοτήσει ,διότι στο τοπογραφικό
διάγραµµα που µας προσκόµισε ο ενδιαφερόµενος εµφανίζει το δηµοτικό δρόµο ως ιδιωτική οδός
και δεν απεικονίζεται η θέση που θα τοποθετηθεί η καντίνα.
Η Τοπική Κοινότητα ∆ραγάνου µε το αρ.Εσ.Πρωτ. 555/31-03-2015 έγγραφό της και η
Τ.Κ. Αθανίου µε το αρ.Εσ.Πρωτ. 590/03-04-2015 έγγραφό της ,για τη χορήγηση άδειας καντίνας
στον κ. Μελά Παναγιώτη σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του, µας γνωρίζουν ότι η έκταση η οποία
φαίνεται στο συνηµµένο στην αίτηση του κ Μελά Παναγιώτη τοπογραφικό διάγραµµα είναι
καταγεγραµµένη σαν κοινοτική έκταση η οποία είναι µέσα στα διοικητικά όρια της Τ.Κ.Αθανίου µε το
τοπωνύµιο «Χαλάσµατα- κάτω αµπέλια-Γιαλός» και όχι «Φυλοτρύπαινα».
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Αυτό αποδεικνύεται από το Κτηµατολόγιο του έτους 1938 και 1940 της πρώην Κοινότητας
Αθανίου, καθώς επίσης και από επισυναπτόµενα σχετικά δηµόσια έγγραφα µετά από δικαστικές
διενέξεις που είχε στο παρελθόν η πρώην κοινότητα Αθανίου µε ιδιώτες καταπατητές.
Η Τ.Κ. Καλαµιτσίου δεν έχει απαντήσει ακόµη. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας µε τον
πρόεδρο της Τ.Κ. µας διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί η σύµφωνη γνώµη για τον κ. Ραγκούση Νικόλαο.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε :
α) Να µην χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνα στον κ.
Μελά Παναγιώτη επειδή δεν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις (ανεργία) και επειδή δεν είναι
ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό της έκτασης µέσα στην οποία θα εγκαταστήσει την καντίνα.
β) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την χορήγηση ή µη άδειας υπαίθριου εµπορίου
αορίστου χρόνου:
1. της αιτούµενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας στην κα Βλάχου –
Σίδερη ∆ήµητρας του Βασιλείου, στη θέση «Αµυγδαλάκη» Τ.Κ. Αθανίου σε χώρο ιδιοκτησίας των
κ.κ. Πρασσά Χαρίλαου του Αλεξάνδρου και Σέρβου Επαµεινώνδα του Μιχαήλ, αφού λάβει υπόψη
αφενός το ότι η αιτούσα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις αφετέρου τη σύµφωνη γνώµη της
Τοπικής Κοινότητας Αθανίου.
2. της αιτούµενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας στον
κ. Ροµποτή Γεωργίου του ∆ηµοσθένη στη θέση «Εγκρεµνοί» Τ.Κ.Αθανίου σε χώρο ιδιοκτησίας της
κας ∆έσποινας συζ.∆ηµητρίου Ζώγκου, αφού λάβει υπόψη αφενός το ότι ο αιτών πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις αφετέρου ότι εκκρεµεί η σύµφωνη γνώµη της Τοπικής Κοινότητας
Αθανίου και µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει διορθωµένο τοπογραφικό διάγραµµα για την
έκδοση της άδειας .
3. της αιτούµενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας στην κα Κορφιάτη ΆνναΜαρία του ΜΑΡΙΑΝ, σε χώρο µισθωµένο από την ΕΤΑ∆ Α.Ε. στη θέση «Γυαλός» Τ.Κ.Αθανίου ,
αφού λάβει υπόψη αφενός το ότι η αιτούσα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις αφετέρου έχει τη
σύµφωνη γνώµη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αθανίου.
4. της αιτούµενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας στον κ. Ραγκούση
Νικόλαο του Κων/νου, σε χώρο µισθωµένο αφού λάβει υπόψη το ότι ο αιτών πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις.
5.της αιτούµενης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνας στον κ. Καββαδά Γεώργιο
του Θωµά, προκειµένου να τοποθετηθεί ύστερα από δηµοπρασία από την κτηµατική υπηρεσία
Λευκάδας στην περιοχή του Κάστρου, αφού λάβει υπόψη αφενός το ότι ο αιτών πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις .
γ) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την χορήγηση ή µη βραχυχρόνιας άδειας στάσιµου
εµπορίου διάρκειας µέχρι τεσσάρων µηνών:
1. στον κ. Μελετιάδη Μιχαήλ του Κων/νου αφού λάβει υπόψη ότι παρά την αρχική αρνητική
άποψη της υπηρεσίας κατατέθηκε η θετική για τον ενδιαφερόµενο γνωµοδότηση της δικηγόρου του
∆ήµου Μαυρέτας Καρύδη σύµφωνα µε την οποία µπορεί να του χορηγηθεί κατ΄εξαίρεση
βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου εµπορίου µέχρι τέσσερις µήνες, αφού έλαβε υπόψη της και το Κ11336/05-08-2014 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου σύµφωνα µε το οποίο δεν απαιτείται
ανεργία ως προϋπόθεση για τις βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου.
2. στον κ. Ροµποτή Νικόλαο του Νικολάου καθώς και γι’ αυτόν ισχύουν τα ίδια µε τον πιο πάνω
ενδιαφερόµενο (κ.Μελετιάδη).
Οι εν λόγω άδειες θα εκδοθούν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της
παραγρ. 1 του αρθρ.23του Ν.4264/2014.»
Το λόγο στη συνέχεια πήραν οι επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων και µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις-τοποθετήσεις τους, που καταγράφονται
στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος και ο κ. Καββαδάς Αθανάσιος ψηφίζουν να δοθεί προσωρινή
άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνα, στον κ. Μελά Παναγιώτη, µε την
προϋπόθεση να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.
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Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, δεν ψηφίζει το (γ) σκέλος της εισήγησης για χορήγηση
βραχυχρόνιας άδειας στάσιµου εµπορίου διάρκειας µέχρι τεσσάρων µηνών.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο αποφασίζει:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, µειοψηφούντων των κ.κ. Αραβανή Βασιλείου και Καββαδά
Αθανάσιου,
α) Να µην χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου-καντίνα στον κ.
Μελά Παναγιώτη επειδή δεν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις (ανεργία) και επειδή δεν είναι
ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό της έκτασης µέσα στην οποία θα εγκαταστήσει την καντίνα.
ΟΜΟΦΩΝΑ, µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ,
β) Την χορήγηση άδειας υπαίθριου εµπορίου αορίστου χρόνου:
1. Στην κα Βλάχου – Σίδερη ∆ήµητρας του Βασιλείου, στη θέση «Αµυγδαλάκη» Τ.Κ. Αθανίου σε
χώρο ιδιοκτησίας των κ.κ. Πρασσά Χαρίλαου του Αλεξάνδρου και Σέρβου Επαµεινώνδα του
Μιχαήλ.
Η αιτούσα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει και τη σύµφωνη γνώµη της Τοπικής
Κοινότητας Αθανίου.
2. Στον κ. Ροµποτή Γεωργίου του ∆ηµοσθένη στη θέση «Εγκρεµνοί» Τ.Κ.Αθανίου σε χώρο
ιδιοκτησίας της κας ∆έσποινας συζ. ∆ηµητρίου Ζώγκου, αφού έλαβε υπόψη, αφενός το ότι ο αιτών
πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις αφετέρου ότι εκκρεµεί η σύµφωνη γνώµη της Τοπικής
Κοινότητας Αθανίου και µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει διορθωµένο τοπογραφικό
διάγραµµα για την έκδοση της άδειας .
3. Στην κα Κορφιάτη Άννα-Μαρία του ΜΑΡΙΑΝ, σε χώρο µισθωµένο από την ΕΤΑ∆ Α.Ε. στη θέση
«Γυαλός» Τ.Κ.Αθανίου.
Η αιτούσα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει και τη σύµφωνη γνώµη της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αθανίου.
4. Στον κ. Ραγκούση Νικόλαο του Κων/νου, σε µισθωµένο ιδιωτικό χώρο στη θέση «ΠΥΛΟΙ» Τ.Κ.
Καλαµιτσίου . Ο αιτών πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
5. Στον κ. Καββαδά Γεώργιο του Θωµά, προκειµένου να τοποθετηθεί ύστερα από δηµοπρασία από
την κτηµατική υπηρεσία Λευκάδας στην περιοχή του Κάστρου. Ο αιτών πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, µειοψηφούντος του κ. Γκογκάκη Γρηγόρη,
γ) Την χορήγηση βραχυχρόνιας άδειας στάσιµου εµπορίου διάρκειας µέχρι τεσσάρων µηνών:
1. στον κ. Μελετιάδη Μιχαήλ του Κων/νου, ύστερα από την θετική γνωµοδότηση της δικηγόρου
του ∆ήµου Μαυρέτας Καρύδη σύµφωνα µε την οποία µπορεί να του χορηγηθεί κατ΄εξαίρεση
βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου εµπορίου µέχρι τέσσερις µήνες, αφού έλαβε υπόψη της και το Κ11336/05-08-2014 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου σύµφωνα µε το οποίο δεν απαιτείται
ανεργία ως προϋπόθεση για τις βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου.
2. στον κ. Ροµποτή Νικόλαο του Νικολάου, καθώς και γι’ αυτόν ισχύουν τα ίδια µε τον πιο πάνω
ενδιαφερόµενο (κ. Μελετιάδη Μιχαήλ του Κων/νου).
Οι εν λόγω άδειες θα εκδοθούν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της
παραγρ. 1 του αρθρ.23του Ν.4264/2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.126/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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