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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Ειδικής  Επιτροπής για τον Ελέγχο και Οριοθέτηση των
Κοινοχρήστων Χώρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2020
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

     Έχοντας υπόψη του: 

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄)  περί
αρμοδιοτήτων Δημάρχου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο “Κατεπείγοντα
μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του
κορωνοϊου  COVID19  και  της  ανάγκης  περιορισμού  διάδοσης  του”  (ΦΕΚ
101/τ.Α΄/11.3.2020)

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν.4688/2020 
4. Τις σχετικές διατάξεις που εκδίδονται για τη λήψη μέτρων προστασίας για

την  πανδημία  από  τον  κορονωϊο  COVID-19  και  αναφέρονται  σε  θέματα
λειτουργίας  καταστημάτων-δραστηριοτήτων  και  διαχείρισης  κοινοχρήστων
χώρων.

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014
6. Την αριθμ.πρωτ.:52159/25.5.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων  με  θέμα  “Διευκρινήσεις  για  τους  όρους  και  τους  κανόνες
καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος”

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύθηκε στο
αριθμ.:739/τ.Β΄/12.3.2012 φύλλο ΦΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με
το  αριθμ.:2938/τ.Β΄/29.8.2017  και  στη  συνέχεια  με  το
αριθμ.:726/τ.Β΄/4.3.2019 φύλλο ΦΕΚ.

8. Την αριθμ.:  501/9.9.2019 απόφαση του Δημάρχου σχετική με τον ορισμό
εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε  Ειδική Επιτροπή  για  τον  Ελέγχο  και  Οριοθέτηση  των
Κοινοχρήστων Χώρων η οποία θα αποτελείται:

1. Αργυρό Λεωνίδα του Νικολάου Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο
2. Μπάκα Μάρθα του Λέανδρου Προϊσταμένη Δημοτικής Αστυνομίας
3. Τάγκα  Γεώργιο  του  Παύλου  υπάλληλος  της  Δ/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών 
4. Παπαδόπουλος  Δημήτριος  του  Χαρίλαου  υπάλληλος  της  Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών.
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Συντονιστής  της  ειδικής  επιτροπής  ορίζεται  ο  εντεταλμένος  Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Αργυρός Λεωνίδας

Έργο της επιτροπής αποτελεί:
1. Η επεξεργασία και η έγκριση των αιτήσεων που κατατίθενται στο

Δήμο Πρέβεζας για την έκδοση άδειας κοινοχρήστων χώρων που
εκδίδονται  για  τη  λήψη  μέτρων  πρόληψης  και  αποτροπής  της
διάδοσης των κορωνοϊου COVID -19

2. Την  επιτόπια  αυτοψία  στα  καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  για  τη  διαπίστωση  παραβάσεων  της  κείμενης
νομοθεσίας για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων με ή χωρίς άδεια
και  την  περίπτωση  παραβίασης  των  όρων  χορήγησης  άδειας
χρήσης κοινοχρήστων χώρων 

3. Τη  σύσταση  για  την  τήρηση  της  νομιμότητας  στους  πιθανούς
παραβάτες κατά την επιτόπια αυτοψία και με προθεσμία 24 ωρών. 

Κάθε προηγούμενη απόφασή μας παύει να ισχύ.

Ο   Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                Νικόλαος Γεωργάκος

Κοιν.
 Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
 Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Οριζόμενους Υπαλλήλους
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