
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

                                                                                        Αριθ. Απόφ. 14/2018 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

      ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας περιπτέρων. 
  

  Στην Πρέβεζα, σήμερα, Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6391/26.3.2018 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) 1. Καζάκου Παρθενία 

 2.  Καλλίνικος Διονύσιος   2. Τσούτσης Χρήστος 

 3.  Κωστούλας Βασίλης 3. Πανταζής Νικόλαος 

 4.  Ντίτσος Γεράσιμος 4. Κώτσης, Δημήτριος 

 5.  Συγκούνας Ευάγγελος 

 6.  Παππάς Δημήτριος (αν/κος) 

    

  

 

   

  

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αικ. Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

 

   Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πράσινου Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, που έχει ως εξής: «Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

  <<Τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας περιπτέρων>>   

  Σύμφωνα με τον Ν.4257/14 την εγκύκλιο αριθ.38/6-6-2014 και το αριθ.πρωτ.11146/5-

4-2017 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών, παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε προς το Δ.Σ για την 

αντικατάσταση των παρακάτω άρθρων του κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων του Δ. Πρέβεζας 

ως εξής: 
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   Α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων του  Δήμου 

Πρέβεζας  αντικαθίσταται ως εξής: 

6.  Το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό, στην κλήρωση λαμβάνουν 

μέρος μόνον οι υποψήφιοι με το χαμηλότερο εισόδημα που αντιστοιχούν στο τριάντα τοις εκατό 

(30%) των περιπτέρων που διατίθενται. Αν την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι 

από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους κλήρωση” 

   Β.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του κανονισμού  αντικαθίσταται ως εξής: 

4.  Από το σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται ποσοστό 30% προσδιορίζεται μετά από 

δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στην κλήρωση μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεων των συμμετεχόντων. 

 Ως προς τον αριθμό των καθοριζομένων θέσεων αλλά και το χρόνο κατά τον οποίο 

πρέπει να γίνεται η κατανομή τους, αυτά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του δήμου μετά 

από συνεκτίμηση των πραγματικών και υφιστάμενων αναγκών. 

 

Ο Συντάξας                      Ο Προιστάμενος Δ/νσης            Ο Αντιδήμαρχος 

     

Α.Σταύρακας                           Ε. Καζούκας                           Ε. Ροπόκης»  

 

           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) 

1. Συντάσσεται σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τις κείμενες διατάξεις 

2. Εισηγείται το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση. 
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   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2018 

 
   Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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