
       
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  92/2022 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  29
ης

  επηεμβρίοσ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παρατώρηζη τρήζης κοινότρηζηοσ τώροσ ζηην Κοινόηηηα Τδρούζζας 

Δ/Ε Καρλοβάζοσ για πρώηη θορά βάζει ηοσ αρ. 8 ηοσ Κανονιζμού 

Κοινότρηζηων Υώρων. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 29
ελ

  επηεκβξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 

θαη ώξα 18:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, 

ύζηεξα από ηελ 11715/22-09-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.34692  ΚΤΑ 

(ΦΔΚ Β΄ 3004/14-06-2022). 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηνλ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (18) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

5.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

6.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

7.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

8.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

9.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

10.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

11.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

12.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

15.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

16.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

17.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

18.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

3.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

4.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

5.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

 

7.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

8.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

9.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 18:17΄κ.κ πξνζήιζαλ νη δεκνηηθνί 

ζύκβνπινη θ.Γεκήηξηνο Αλδξεαδάθεο θαη ν θ.Αξηέκηνο Παλνύζνο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Μαξαζνθάκπνπ 

θ.Καιβίλνο Παξαζθεπάο, ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο 

Γεώξγηνο θαη ν  πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Τδξνύζζαο  θ.Δπγεληθόο Υξηζηόδνπινο.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ν  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.ηηδίκε Γηαζεκώ θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε 

Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 11ον: Παρατώρηζη τρήζης κοινότρηζηοσ τώροσ ζηην Κοινόηηηα 

Τδρούζζας Δ/Ε Καρλοβάζοσ για πρώηη θορά βάζει ηοσ αρ. 8 ηοσ 

Κανονιζμού Κοινότρηζηων Υώρων. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (11
ν
) εληέθαην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ θ.Γεώξγην Γηαθνζηακάηε  

θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 
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«ρεη.: 

1. Σν Ν.1080/80 άξζξν 3 «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηώλ θαη 

ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σν Ν. 3254/04 άξζξν 16 παξ.4 

3. Σν Π.Γ. 23/02 άξζξν 15 παξ.10 

4. Σν Ν. 4172/13 άξζξν 81 παξ. 4 

5. Σνλ νδεγό γηα ηε «Γηακόξθσζε ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ θίλεζεο πεδώλ» 

ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. 

6. Σελ κε αξ. 37/2020 (ΑΓΑ: Χ71Ξ46ΜΦΟ8-ΑΝΦ) Απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ «Έγθξηζε Καλνληζκνύ 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

7. Σελ αίηεζε πνπ ππέβαιιε ν ελδηαθεξόκελνο κε ηα ζπλεκκέλα 

δηθαηνινγεηηθά. 

8. Σν νηθ.94/Φ.5.2/22-6-2020 έγγξαθν ηεο Τ.ΓΟΜ. ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

άκνπ 

9. Σελ από 3-8-2021 απηνςία ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Δκκαλνπήι 

Κηινπθηώηε, ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνο παξαρώξεζε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ. 

10. Σε κε αξπξση. 1016/39/79 βεβαίσζε ηνπ Α.Σ. Καξινβαζίσλ όηη κε ηελ 

παξαρώξεζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ δελ παξεκπνδίδεηαη ε αζθαιήο 

δηέιεπζε πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ. 

 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό, ν εηζεγνύκελνο, έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ 

ζρεηηθά, δηαπίζησζα όηη δξαζηεξηνπνηνύληαη νη επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο κε δηθαίσκα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ κε ηνπνζέηεζε ζθηαδίσλ, 

ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

A/A Επωνυμία 
Πρόςωπο 

(μ.μ.) 

Παραχωρ. 
επιφάνεια 

(μ2) 

Αναλογία 
βάςει 

προςώπου 
Παρατθριςεισ 

    [1] [2] *1+*Σ*1+/Σ*2+   

1 
Αρ. 1: Κατάςτθμα 
υγ. 
ενδιαφζροντοσ 

5,30 24,00 24,00 

Μπροςτά από το πρόςωπο 5,30 μ.μ. που εμφανίηει, 
διζρχεται δθμοτικόσ δρόμοσ . Προτείνεται θ παραχώρθςθ 
εκτόσ πλάτουσ του δρόμου ςε απόςταςθ από το κτίριο που 
ςτεγάηει το εν λόγω ΚΥΕ. Το τμιμα που εφάπτεται ςτθν 
ιδιοκτθςία του Ιεροφ Ναοφ δεν προτείνεται προσ 
παραχώρθςθ κακώσ δεν ζχει προςκομιςκεί θ ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ του άρκρου 3 του Ν. 1080/80. 

 
Σφνολα 5,30 24,00 24,00 

  

Οη παξαπάλσ επηθάλεηεο ηεο ζηήιεο [2] αθνξνύλ ζην 100% ησλ 

πξνηεηλόκελσλ επηθαλεηώλ πξνο παξαρώξεζε. 

ΑΔΑ: 9ΙΒΘ46ΜΦΟ8-ΖΧΖ



 Από ηε ζύγθξηζε ησλ ζηειώλ [1] θαη [2] δηαπηζηώλεηαη όηη ηα πξνηεηλόκελα 

ηεηξαγσληθά κέηξα πξνο παξαρώξεζε δελ είλαη θαη’ αλαινγία ησλ πξνζώπσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαζώο ιακβάλνληαη ππόςε νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη νη 

απνζηάζεηο αζθαιείαο θαηά πεξίπησζε». 

 

     Ο Πξόεδξνο ηεο  Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, κεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε θαη αθνύ 

έιαβε ππόςε: 

1.Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

από ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/20) 

2. Σελ ππ΄αξηζ. 8/2022 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο 

Τδξνύζζαο Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ  

3.Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζηελ Κνηλόηεηα Τδξνύζζαο  

Γ/Δ Καξινβάζνπ γηα πξώηε θνξά βάζεη ηνπ άξ.8 ηνπ Καλνληζκνύ 

Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

2. Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 

Ζ απόθαζε απηή  πήξε αύμνληα αξηζκό 20/2022. 

 

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ θ.Γ. Γηαθνζηακάηε 

2. Σελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

3. Σελ ππ΄ αξηζ. 20/2022 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

4. Σελ ππ΄ αξηζ. 8/2022 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Τδξνύζζαο 

5. Σελ ππ΄αξηζ. 37/2020 (ΑΓΑ: Χ71Ξ46ΜΦΟ8-ΑΝΦ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

6. Σελ  ππ΄αξηζ. 1016/39/79 βεβαίσζε ηνπ Α.Σ. Καξινβαζίσ 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4940/2022 (ΦΔΚ 112
Α
΄) 

9. Σελ  ππ΄ αξηζ. 39167/02-06-2022 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: 9ΙΒΘ46ΜΦΟ8-ΖΧΖ



Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε 19 ςήθνπο ππέξ, ζε ζύλνιν 18 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη (1) ελόο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο 

Τδξνύζζαο ,  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

Δγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ 24,00 η.κ. ζηελ   

Κνηλόηεηα Τδξνύζζαο Γ/Δ Καξινβαζίσλ (πξώηε θνξά βάζεη ηνπ άξ.8 ηνπ 

Καλνληζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ), γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

θαη ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  20:40΄ . 

 

 Ζ   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  92/29-09-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   29  επηεμβρίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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