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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Απιθ.Αποθ.

9/2020

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 2εο/06-07-2020 πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ.
ΘΕΜΑ: «Πεπί ανάπηςξηρ ηπαπεζοκαθιζμάηων ζε κοινόσπηζηοςρ σώποςρ από καηαζηήμαηα Τ.Ε.»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 06ε Ηνπιίνπ 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 π.κ. ζην Γεκνηηθό
Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 11940/01-07-2020 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ
επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα νρηώ (8)
ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1. Νηθήηαο Αξεηάθεο, Πξόεδξνο
2. ηαύξνο Καθνιύξεο
3. Νηθήηαο πίλνο
4. Βαζηιηθή Καςακπέιε
5. Γεκήηξηνο Σζαγθαξόπνπινο
6. Νηθόιανο Πέηηαο
7. Μπισλάο Παλαγηώηεο
8. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο

ΑΠΟΝΣΕ
1. Υαξάιακπνο Βαξβαξίγνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Πξόεδξνο αλαθνηλώλεη ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Πεξί αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο από θαηαζηήκαηα Τ.Δ.» θαη δεηά από ηελ Αληηδήκαξρν Γ.Δ. Διαηίσλ θ. Βαζηιηθή
Καςακπέιε λα εηζεγεζεί ζρεηηθά.
ηε ζπλέρεηα ε Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Διαηίσλ θ. Βαζηιηθή Καςακπέιε αλέγλσζε ζηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηελ θάησζη ππεξεζηαθή εηζήγεζε:
Έρνληαο ππόςε ην αξζ.65 ηνπ Ν.4688/2020 πνπ αλαθέξνληαη ηα θάησζη.
Έσο ηηο 30.11.2020, κε απόθαζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηε δηαρείξηζε
ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, ππό ηελ επηθύιαμε ηνπ λ. 3028/2002 (Α΄ 153) θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε
άιιεο δηάηαμεο, δύλαηαη λα παξαρσξείηαη αηειώο, πέξαλ ηνπ αλαινγνύληνο θαη πξνβιεπνκέλνπ ζηελ
άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, πξόζζεηνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ,
ν νπνίνο κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε θνηλόρξεζην ρώξν, ζπλερόκελν ή κε ηεο πθηζηάκελεο παξαρώξεζεο,
ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ζίγνληαη δηθαηώκαηα έηεξσλ
δηθαηνύκελσλ ηεο ρξήζεο απηνύ.
Ο παξαρσξνύκελνο ρώξνο κπνξεί λα εθηείλεηαη κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ ρώξνπ ηεο αξρηθήο
παξαρώξεζεο ή λα είλαη ηθαλόο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ ηξαπεδνθαζηζκάησλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ήδε θαηερόκελε άδεηα ρξήζεο, θαη πάλησο δελ κπνξεί λα είλαη ηξηπιάζηνο από ηελ
αξρηθή παξαρώξεζε
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαρώξεζε πξόζζεηνπ ρώξνπ, κε απόθαζε ηεο νηθείαο
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο επέξρεηαη κείσζε ησλ ηειώλ ρξήζεο αλαινγηθά πξνο ηελ επηβαιιόκελε κείσζε
ηνπ αξηζκνύ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη πάλησο όρη άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%). Δθόζνλ δελ
είρε ρνξεγεζεί αξρηθά άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ απηνύ, άδεηαο γηα ηελ αλάπηπμε αξηζκνύ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ίζνπ κε ηελ επηβαιιόκελε
κείσζε ζηνλ εζσηεξηθό ή αύιην ρώξν ή ζην πξνθήπην ηνπ θαηαζηήκαηνο.
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ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα απνθαζίζεηε ηελ παξαρώξεζε ή κε ηεο δπλαηόηεηαο πξόζζεηνπ
ρώξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θαηαζηήκαηα πγηεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πέξαλ ηνπ
αλαινγνύληνο θαη πξνβιεπόκελνπ ρώξνπ ζηελ άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, εθ΄όζνλ ιάβεηε
ππόςε ζαο θαη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκό ζε πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηπιένλ
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Επιηποπή Ποιόηηηαρ Ζωήρ
αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
- Σν άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/10 πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.
- Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
- Σελ εηζήγεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Διαηίσλ θ. Βαζηιηθήο Καςακπέιε
- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία.
Ομόθωνα
Αποθαζίζει, ηε κε παξαρώξεζε πξόζζεηνπ ρώξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θαηαζηήκαηα
πγηεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πέξαλ ηνπ αλαινγνύληνο θαη πξνβιεπόκελνπ ρώξνπ ζηελ άδεηα ρξήζεο
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 9/2020.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

ΣΑ ΜΔΛΖ
1. ηαύξνο Καθνιύξεο
2. Νηθήηαο πίλνο
3. Βαζηιηθή Καςακπέιε
4. Γεκήηξηνο Σζαγθαξόπνπινο
5. Νηθόιανο Πέηηαο
6. Μπισλάο Παλαγηώηεο
7. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Νικήηαρ Απεηάκηρ

Ακπιβέρ απόζπαζμα
Ο Ππόεδπορ
Νικήηαρ Απεηάκηρ

