
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
της παρ.4 του άρθρου 66 του

Ν.4849/21 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2022

Συνεδρίασης  της  πενταμελούς  επιτροπής  καταγραφής  και  απόδοσης  θέσεων  λαϊκών

αγορών Δήμου Πρέβεζας.

Στην Πρέβεζα σήμερα  9-12-2022   ημέρα  Παρασκευή και ώρα 9:00 συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου, η πενταμελής επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 66 του

Ν.4849/2021  που  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  596/2022  απόφαση  Δημάρχου  του  Δήμου

Πρέβεζας.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι παρακάτω :

1. Κουμπής Γρηγόριος, ως Πρόεδρος

2. Παγγές Νικόλαος 

3. Σαργιάνογλου Γεώργιος

4. Ακρίβης Κων/νος,

5. Καμαγιάννης Κων/νος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του

Δήμου Σταύρακας Ανδρέας, για την τήρηση του πρακτικού της Επιτροπής.

Ύστερα από τη διαπίστωση της  ύπαρξης απαρτίας  με την παρουσία πέντε (5)  μελών του

Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης είπε ότι βάσει της παρ.4

του άρθρου 66 του νέου Ν.4849/2021 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν.

4964/2022 για το υπαίθριο εμπόριο προβλέπεται διαδικασία βελτίωσης θέσης που αφορά

στους έχοντες διοικητική πράξη τοποθέτησης σε λαϊκή αγορά και προηγείται χρονικά, της

υποχρεωτικής διαδικασίας απόδοσης θέσης. Η απόδοση θέσης ακολουθεί και αφορά τους

μη  έχοντες  διοικητική  πράξη  τοποθέτησης,  καταλήγει  σε  μοριοδότηση  και  είναι

υποχρεωτική.

Με  την  βελτίωση Θέσης χορηγείται  η  δυνατότητα  στους  έχοντες  διοικητική  πράξη

τοποθέτησης στις Λαϊκές αγορές να βελτιώσουν τη θέση τους.
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Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 και

μετά από σχετική πρόσκληση (αρ.πρωτ.19263/18-10-2022)του Δήμου Πρέβεζας προς τους

Πωλητές της λαϊκής αγοράς, αυτοί κλήθηκαν να προσέλθουν προς καταγραφή και υποβολής

αίτησης για βελτίωση της θέσης τους.

Μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για βελτίωση θέσεως δεν υπέβαλλαν

αίτηση ενδιαφερόμενοι από την  Λαϊκή αγορά του Δήμου Πρέβεζας.

Η επιτροπή έχοντας  υπόψη,  το  γεγονός  ότι  μέχρι  και  τη  λήξη της  προθεσμίας  υποβολής

αιτήσεων για βελτίωση θέσεως δεν υπέβαλλαν αίτηση ενδιαφερόμενοι από την Λαϊκή αγορά

του  Δήμου  Πρέβεζας,  προχώρησε  στην  διαδικασία  ‘’χορήγησης  θέσης’’  με  την   αριθμ.

21408/18-11-2022 ανακοίνωση – πρόσκληση και σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 4 του

άρθρου 66 του Ν.4849/2021 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν.4964/2022

και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Α.  Την  περάτωση  της  διαδικασίας  βελτίωσης  θέσεων  για  την  λαϊκή   αγορά  του  Δήμου

Πρέβεζας,  δεν υπήρξε  εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους δραστηριοποιούμενους σε αυτήν

πωλητές,  καθώς δεν κατείχαν θέση με διοικητική πράξη τοποθέτησης στην συγκεκριμένη

λαϊκή.

Β.  Την  προσωρινή  χορήγηση  θέσεων  που  αφορά  στους  μη  έχοντες  διοικητική  πράξη

τοποθέτησης καθώς και της καταγραφής των κενών θέσεων, στο παράρτημα 1, το οποίο

αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού. Εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση

του  πίνακα  ,  οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  δικαίωμα  ένστασης  κατά  της  απόδοσης  των

προσωρινών θέσεων.-

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας   και στον
χώρο διεξαγωγής της Λαϊκής  Αγοράς.
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Το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως : 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

                                           ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                        ΠΑΓΓΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                                           ΣΑΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                           ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                                                                                           ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΡ. 
ΘΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΡΙΩΝ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

3 ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΠΩΡΩΛΑΧΑΝΙΚ
Α

   115

33 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ        -//-      80

40 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ       -//-      75

36 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      -//-     50

5 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      -//-      45

10 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        -//-      40

41 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΖΩΗΣ     -//-     40

34 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ     -//-     35

37 ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ   ΙΩΑΝΝΗΣ      -//-      30

2 ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      -//-      15

38 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ      -//-     10

ΜΕΛΙ

1 ΚΟΥΡΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΛΙ   40

35 ΧΟΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    -//-    10

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6 ΒΑΡΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΠΩΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΚ
ΗΣ ΠΑΡ.

   40

ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ

9 ΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΟΤ. 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

   50
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ:      6

    Αναλυτικά ανά κατηγορία προϊόντων
     Οπωροκηπευτικά:                                            θέσεις  2
     Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας:         θέσεις  2
     Ελαιόλαδο συσκευασμένο:                            θέσεις  1
     Οπωροκηπευτικά βιολογικής παραγωγής: θέσεις  1
  
Β. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ:     21

    Αναλυτικά ανά κατηγορία προϊόντων
     Οπωροκηπευτικά:                                                                                 θέσεις  6
     Βιολογικά νωπά προϊόντα                                                                   θέσεις  2
     Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτ. προϊόντα    θέσεις   1
     Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας                                               θέσεις   2
     Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι κλπ.             θέσεις  3
     Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτ.προϊόντα      θέσεις   2
     Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα, λαχανικά,κλπ.              θέσεις  1
     Είδη κηπουρικής                                                                                     θέσεις  1
     Βιομηχανικά ειδη                                                                                    θέσεις  3
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