ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 4ης/2017 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 19/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 Μαϊου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 10135/22-5-17 πρόσκληση του Προέδρου της, που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Βλάχος Ευστάθιος
Περδικάρης Αθανάσιος
Πολίτης Σπυρίδων
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
4.
5.
6.
7.
8.
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.
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ΕΠΖ για ορισµό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων
δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2017».
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε το Ν. 4264/14 « Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες
διατάξεις», υπαίθριο εµπόριο είναι σύµφωνα µε την παρ. 1, του άρθρου 2 η άσκηση εµπορικής
δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο δηµόσιο, ιδιωτικό , δηµοτικό ή εκκλησιαστικό , ο οποίος δεν
αποτελεί επαγγελµατική στέγη.
Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο είναι σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 2 το υπαίθριο εµπόριο
που δεν αποτελεί πλανόδιο εµπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωµένη αγορά
.
Στην έννοια του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου , περιλαµβάνεται σύµφωνα µε την παρ.2 του
άρθρου 26, του Ν. 4264/2014 και η παροχή πρόχειρων γευµάτων στους διερχόµενους που
παρασκευάζονται επιτόπου , 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».
Έτσι έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. 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
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πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια , ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη
διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος».
3. 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.
4. 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.».
5. 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.
6. Το αριθ.Εσωτ.Πρωτ.479/5-04-2017 του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
προς Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία ∆όµησης .
7. Το Αριθ.Πρωτ.Εσωτ.Αλλ.:479(Φ.5.30.2) /03-05-2017 της Υπηρεσίας ∆όµησης .
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.» .
H απόσταση µεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερη των πενήντα ( 50) µέτρων
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.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια για την έκδοση αδειών
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, µε το αριθµ. Πρωτ. Εσ.:1914/15-12-2016 έγγραφό της ζήτησε από
τις ∆ηµοτικές και Τοπικές 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:
• Η Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου όπου µε την αρ. 01/2017 απόφασή της προτείνει τις
παρακάτω θέσεις :
1.Κεντρικό δρόµο, απέναντι από φαρµακείο για καλαµπόκια.
2.Περιοχή λιµανιού ( αρχή ) για βιβλία.
3.Περιοχή Ναούµ για είδη λαϊκής τέχνης.
4.Καντίνα στη θέση Πασά.
• Η ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας όπου µε την αρ. 3/2017 απόφασή της γνωµοδοτεί
σχετικά :
Για την πώληση καλαµπόκι- κάστανα:
Μία-1- θέση πλησίον Ανοιχτού Θεάτρου (Πνευµατικό Κέντρο).
Μία -1- θέση στην οδό Γολέµη και γωνία Μαρίνας πλησίον περιπτέρου.
Μία -1- θέση στην αρχή της Α.Σικελιανού πλησίον πιάτσα ΤΑΧΙ..
Για ζωγραφική:
Μία-1- θέση στη Βρύση (οδός ∆αίρπφαιλδ) επί του πεζοδροµίου.
Μία-1- θέση επί του πεζοδροµίου στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας.
Μία-1- θέση µπροστά στο παρκάκι του «ΜΠΟΣΚΕΤΟΥ» πλησίον καφετέριας «ΚΑΡΜΑ».
Για ποπ-κορν - µαλλί της γριάς:
Μία-1-θέση επί του πεζοδροµίου στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας.
Μία-1- θέση Α. Σκελιανού και Αγ. Παρασκευής πλησίον εστιατορίου «GUSTOJO»
Για τοποθέτηση καντίνας:
Μία-1-θέση έξω από το ∆ικαστικό Μέγαρο
Μία -1- θέση από τη διασταύρωση Καραβέλα – Φιλοσόφων ( πρώην SPRIDER )
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Μία -1- θέση ανάµεσα από ΜΑΡΙΝΑ και ΚΤΕΛ
Να εξεταστεί ως εναλλακτική µία -1- θέση παρακείµενα του ΤΑΟΛ στο Κάστρο.
• Η ∆ηµοτική Κοινότητα Κατούνας όπου µε την αρ. 2/2017 απόφασή της γνωµοδοτεί
σχετικά :
Μία ( 1 ) θέση µικροπωλητή στο ΛΙΜΑΝΙ Λυγιάς και συγκεκριµένα στο πλακόστρωτο
απέναντι από την είσοδο της υπάρχουσας παιδικής χαράς.( καλαµπόκια-κάστανα-ποπ κορν
κ.λ.π.)
• Η ∆ηµοτική Κοινότητα Νυδριού όπου µε την αρ. 1/2017 απόφασή της γνωµοδοτεί ότι
δεν υπάρχει άλλη θέση επάνω στον κεντρικό δρόµο από τις θέσεις οι οποίες έχουν ήδη
παραχωρηθεί.
• Η Τοπική Κοινότητα Αθανίου όπου µε την αρ.1/2017 απόφαση προτείνει µία θέση για
καντίνα στο ακρωτήριο «Λευκάτας» στην πλατεία σε δηµοτικό χώρο.
Επίσης προτείνουν µία (01) θέση για καλαµπόκια στην περιοχή «Γιαλός», µία (01) θέση
στην πλατεία Αθανίου και µία (01) θέση στο «Πόρτο Κατσίκι» και δύο θέσεις για πώληση
µελιού στη θέση «Νταµάρι – Κοκκινόπουλο» και στη θέση «Βουλότρυπα – Πεύκα».
• Η Τοπική Κοινότητα Ευγήρου όπου µε την αρ.2/2017 απόφασή της προτείνει , άλλη µία
θέση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στη θέση «Μάρµαρα-Άγιος Σώστης» στον οικισµό
Συβότων ,για πώληση αγροτικών βιολογικών προϊόντων της περιοχής.
Οι θέσεις θα οριοθετηθούν επακριβώς τηρουµένων και των µεταξύ τους αποστάσεων από την
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.
Για δε την πρόταση της ∆.Κ.Λευκάδας για τοποθέτηση καντίνας παρακείµενα του ΤΑΟΛ σας
γνωρίζουµε ότι µετά από ερώτηση στην τεχνική υπηρεσία και στην υπηρεσία δόµησης , η Υπηρεσία
∆όµησης µε το αρ.ες.πρωτ.:479(Φ.5.30.2) µας απάντησε ότι σύµφωνα µε το αρχείο της υπηρεσίας
της στην ευρύτερη περιοχή της κτιριακής εγκατάστασης του ΤΑΟΛ και του Φρουρίου της Αγίας
Μαύρας στη Λευκάδα ,έχει θεσµοθετηθεί αδόµητη ζώνη Α΄, απολύτου προστασίας και είναι
κηρυγµένος αρχαιολογικός χώρος, κατ΄ ακολουθία του υπ΄αριθ. ΦΕΚ1061/Β/27-07-2005. Εποµένως
ο ∆ήµος δεν είναι αρµόδιος να εγκρίνει την προτεινόµενη θέση της ∆.Κ. Λευκάδας .
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλείστε όπως γνωµοδοτήσετε για τον ορισµό
νέων θέσεων για άσκηση των υπαίθριων στάσιµων δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας
για το έτος 2017.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
Την έγκριση των θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων δραστηριοτήτων στο
∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση, εκτός των
δύο θέσεων:
Α) Καντίνα στη θέση Πασά της Τ.Κ. Αλεξάνδρου και
Β) Καντίνα στο ακρωτήριο «Λευκάτας της Τ.Κ. Αθανίου, προκειµένου να διευκρινιστούν
ακριβώς οι θέσεις που προτείνουν οι Τοπικές Κοινότητες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 19/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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