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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2020 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 21/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα 

με το ΦΕΚ 1804/Β’/2019 με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθ. 

297/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας για την πεζοδρόμηση της οδού Δ. 

Μπάλκου» και ανάκληση της αριθμ.18/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής σύμφωνα με το ΦΕΚ 2925/Β/2019 με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων της αριθ. 186/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας για την 

πεζοδρόμηση του υπό διαμόρφωσης τμήματος (πάροδος Δ. Μπάλκου), από την οδό Δ. 

Μπάλκου έως την Περδικάρη (μεταξύ των Ο.Τ. 47 και Κ.Χ. 51)»  

 
Στην Πρέβεζα,  σήμερα Τετάρτη  29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00στο Δημοτικό Κατάστημα 

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής, ύστερα από 

την αρ.πρωτ.1669/24-01-2020 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.  Ακρίβης Κωνσταντίνος        Πρόεδρος  

    2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης     

    3.Παγγές Νικόλαος         

4.  ΚαραμανίδηςΔημήτριος   

5. ΚουμπήςΓρηγόρης  

6.  Ματέρης Κωνσταντίνος  

    7.  Αμάραντος Αναστάσιος  

    8.  Ζέρβας Φώτιος  

    9.  Ανωγιάτης Αθανάσιος  

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το7οθέμαέκανε μία σύντομη αναδρομή σχετικά με τις αποφάσεις 

21/2018 και 18/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορούν στην πεζοδρόμηση τμήματος 

της οδού Δ. Μπάλκου και της παρόδου αυτής από την Δ. Μπάλκου έως την Περδικάρη στην 

Πρέβεζα και αναφέρθηκε στο ΦΕΚ :3911/Β’/2019, σύμφωνα με το οποίο γίνεται ανάκληση της 

67996/14.5.2019 απόφασης ( ΑΔΑ: ΩΝ2ΧΟΡ1Γ-5Ν7, ΦΕΚ 1804/Β’/2019) με θέμα: «Έγκριση 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθ. 297/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, για την 

πεζοδρόμηση της οδού Δ. Μπάλκου στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», λόγω μη τήρησης της διαδικασίας της παραγράφου β (στοιχείο 2) του 

με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ. –οικ./2696/Φ.252/18.5.2018 έγγραφο του ΥΠΥΠΜΕ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ /ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), 

ΑΔΑ: ΩΩΨΓΩΞΧ-ΔΝ2



με θέμα: «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας [Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ω.2629/1999 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει)]» και της 89186/26.6.2019 απόφασης ( ΑΔΑ:  ΒΛΛ01-62Ψ,ΦΕΚ 

2925/Β’/2019) με θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθ. 297/2018 απόφασης 

του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, για την πεζοδρόμηση του υπό διαμόρφωση τμήματος (πάροδος Δ. 

Μπάλκου), από την οδό Περδικάρη (μεταξύ των ΟΤ.47 ΚΑΙ ΚΧ51) στο πλαίσιο της 

υποβαλλόμενης μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», λόγω μη τήρησης της 

διαδικασίας της παραγράφου β (στοιχείο 2) του με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Υ. –

οικ./2696/Φ.252/18.5.2018 έγγραφο του ΥΠΥΠΜΕ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ /ΓΕΝ. 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13), με θέμα: «Μέτρα 

ρύθμισης της κυκλοφορίας [Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ω.2629/1999 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει)]».  

 

Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι εφόσον έχει γίνει ανάκληση των ανωτέρω αποφάσεων από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για 

τυπικούς λόγους πρέπει να προχωρήσει στην ανάκληση της απόφασης 21/2018 καθώς και της 

18/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στην πεζοδρόμηση τμήματος 

της οδού Δημ. Μπάλκου. 

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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

-το ΦΕΚ 1804/Β’/2019 με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθ. 297/2018 

απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας για την πεζοδρόμηση της οδού Δ. Μπάλκου» 
- το ΦΕΚ 2925/Β’/2019 με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αριθ. 

186/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας για την πεζοδρόμηση του υπό 

διαμόρφωσης τμήματος (πάροδος Δ. Μπάλκου), από την οδό Δ. Μπάλκου έως την 

Περδικάρη (μεταξύ των Ο.Τ. 47 και Κ.Χ. 51» 

Το ΦΕΚ 3911/Β/2019 με το οποίο ανακλήθηκαν οι Αποφάσεις του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορούσαν τις 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
-  Εγκρίνει την ανάκληση της αριθμ. 21/2018 και της αριθμ. 18/2019 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

- Εισηγείται το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2020. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΔΑ: ΩΩΨΓΩΞΧ-ΔΝ2
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