
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

                                                                                        Αριθ. Απόφ. 17/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

ΘΕΜΑ: «Αιτήματα επαγγελματιών για παράταση προθεσμίας κατάθεσης 

δικαιολογητικών για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου».  

       
  Στην Πρέβεζα, σήμερα, Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας ήταν προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7522/12.4.2019 πρόσκληση του 

Προέδρου, 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) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος (Πρόεδρος)  

 2. Αυδίκος, Δημήτριος  

 3. Κωστούλας Βασίλης  

 4. Ντίτσος Γεράσιμος 

 5. Ματέρης Κων/νος 

 

 6. Χατζόπουλος Απόστολος   

   

  

Παρούσα ήταν και η υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας Μάρθα Κιτσαντά  για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας,  που έχει ως εξής: « 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΠΡΕΒΕΖΑ 19/02/2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

ΑΔΑ: Ω330ΩΞΧ-30Π



 

 

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας                                      

Ταχ/κη Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 

Πληροφορίες: Δ. Κατσικοβόρδος 

Τηλ: 2682360685 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Αιτήματα επαγγελματιών για παράταση προθεσμίας καταθεσης δικαιολογητικών για 

παραχώρηση κοινοχρηστου χώρου   

 Στην υπηρεσία μας δεχόμαστε αρκετά προφορικά αιτήματα καθώς και τηλεφωνήματα από 

επαγγελματίες οι οποίοι ζητούν την παράταση της προθεσμίας καταθεσης δικαιολογητικών για 

παραχώρηση κοινοχρηστου χώρου εμπροσθεν των καταστημάτων τους καθώς δεν πρόλαβαν εως 

31/12/2018, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας (Αρθ.8 παρ.1.3).  

Σημειώνουμε ότι εως σήμερα ο αριθμός των αδειών είναι πολύ μικρός συγκριτικά με τον αριθμό 

των επαγγελματιών που δραστηροποιούνται στην πόλη μας. 

Ζητούμε να εξετάσετε την παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για παραχώρηση 

κοινόχρηστου χώρου.   » 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί παράταση έως τις 30/6/2019. 

Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της 

υπηρεσίας,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

ΑΔΑ: Ω330ΩΞΧ-30Π



 

 

1. Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για 

παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου έως τις 30/6/2019. 

2. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2019 

 
   Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: Ω330ΩΞΧ-30Π
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