ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 135
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα
18:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση (συνεχιζόμενη της 18/4/2011)το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,
ύστερα από την αριθμ. 8926/14-4-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, 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
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Καρβούνης Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης
Κονιδάρης Κυριάκος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 23 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10Ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 15/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Εισηγήτρια: κα Ζωή Σκιαδά-Πετούση – Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος, κα Ζωή Σκιαδά-Πετούση, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Σύμφωνα με το άρθ. 83 παρ. γ που αφορά τις αρμοδιότητες του συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας και συγκεκριμένα «προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών
τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία
εμποροπανηγύρεων,

χριστουγεννιάτικων

αγορών

και

γενικά

οι

υπαίθριες

εμπορικές

δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για τις περιπτώσεις
αυτές, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων»
Η Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας με την 6/2011, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Ν. 2323/95
περί υπαίθριου εμπορίου και άλλες διατάξεις, τον Ν.3377/2005, τον Ν.3190/2003, το Π.Δ
254/2005, τον Ν.3769/2009 και τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), και παρότι σε πόλεις όπως η
Λευκάδα, δεν προβλέπεται λειτουργία λαϊκής αγοράς, λαμβάνοντας όμως υπόψη, α) αιτήματα
των παραγωγών προϊόντων γης και θαλάσσης, β) το ότι η κοινωνία της Λευκάδας έχει
αποδεχθεί την λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου τέτοιων προϊόντων, γ) τις θέσεις του
εμπορικού συλλόγου Λευκάδας και δ) την αναγκαστική μετακίνηση από τον χώρο που
δραστηριοποιούνται τώρα λόγω της αποπεράτωσης του Δικαστικού Μεγάρου, αποφάσισε κατά
πλειοψηφία τα εξής: Την παραχώρηση στους παραγωγούς πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας
και ιχθυοκαλλιέργειας, τον δημοτικό δρόμο (χωματόδρομο)δίπλα από τα Δικαστήρια, (επέκταση
οδού Αγίου Αντωνίου), για τη διάθεση των αγροτικών τους προϊόντων για το τρέχον έτος.
Προϋπόθεση για την διάθεση της άδειας χρήσης του χώρου είναι: α) Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν
άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού, β) Να καταβάλλουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του
Δήμου, το ποσό των 30€ ετησίως, γ) Να διατηρούν τον παραχωρηθέντα χώρο καθαρό.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της αποφάσισε ομόφωνα: 1) Να
ασφαλτοστρωθεί και να καθαριστεί ο εν λόγω χωματόδρομος και να καθοριστούν οι θέσεις που
μπορούν να διατεθούν, από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 2) Την παραχώρηση στους
παραγωγούς πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, του δημοτικού δρόμου
(χωματόδρομου) δίπλα από τα Δικαστήρια (επέκταση οδού Αγίου Αντωνίου), για την διάθεση
των προϊόντων τους για το τρέχον έτος με τις εξής προϋποθέσεις: α) Οι ενδιαφερόμενοι να
έχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού, β) Να διατηρούν τον παραχωρηθέντα χώρο
καθαρό, γ) Να διαθέτουν τα προϊόντα μόνο μια ημέρα, το Σάββατο.
Να ορισθεί χρηματικό αντίτιμο €250 ετησίως.
Εισηγούμαι την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Εάν το Τμήμα Εμπορίου κάνει το σωστό έλεγχο, η μία ημέρα δεν είναι
σωστό. Να αφήσουμε αυτό που ίσχυε, τις δύο ημέρες, Τετάρτη και Σάββατο.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Επιμένω στις δύο ημέρες και δεν συμφωνώ με τα 250 ευρώ. Να πάμε στα 50
ευρώ.
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Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Η εισήγηση είναι εξοστρακισμός των ντόπιων παραγωγών. Θα μπορούσε ο
Δήμος μας με τη Δημοτική Αστυνομία, κάθε φορά που συμμετέχει ο κάθε παραγωγός, να
πληρώνει το ανάλογο τίμημα και να μην πληρώνει για όλο το χρόνο, ενώ μπορεί να συμμετέχει
μόνο δύο μήνες. Για την τιμή και το χώρο να το ξαναδούμε.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 4, οι κ.κ. Κ.Δρακονταειδής, Γ.Αραβανής, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Μαργέλης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποδέχεται την
πρόταση της εισηγήτριας.
Εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η
οποία διαμορφώθηκε με την αρ. 9/2011 απόφασή της και αποφασίζει:
1) Την παραχώρηση στους παραγωγούς πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και
ιχθυοκαλλιέργειας του δημοτικού δρόμου (χωματόδρομου) δίπλα από τα Δικαστήρια (επέκταση
οδού Αγίου Αντωνίου), για την διάθεση των προϊόντων τους για το τρέχον έτος με τις εξής
προϋποθέσεις: α) Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού, β) Να
διατηρούν τον παραχωρηθέντα χώρο καθαρό, γ) Να διαθέτουν τα προϊόντα μόνο μια ημέρα, το
Σάββατο.
2) Ορίζει ετήσιο παράβολο 250 €.
3) Να ασφαλτοστρωθεί και να καθαριστεί ο χωματόδρομος δίπλα από τα Δικαστήρια,
(επέκταση οδού Αγίου Αντωνίου), και να καθοριστούν οι θέσεις, που μπορούν να διατεθούν,
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 135/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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