
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

                                                                                    Αριθ. Αποφ. 1/2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 
 Θέμα: Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Πρέβεζας 
   
     Σήμερα την 18-03-2021, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 14:00, συνήλθε η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα 

με την εγκύκλιο 426 με Α.Π.: 77233/13-11-2020 και την Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.:  

78363/5.12.2020  (ΦΕΚ  Β΄  5350)  ΚΥΑ  με  θέμα  «Έκτακτα  μέτρα προστασίας  της  

δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του κορωνοϊού  COVID-19  στο  

σύνολο  της  Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα  7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00», ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 

6260/16-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. 

Κωνσταντίνου Ακρίβη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

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.  Καραμανίδης Δημήτριος   

    5.  Κουμπής  Γρηγόρης     

    6.  Ματέρης Κωνσταντίνος  

    7.  Αμάραντος Αναστάσιος  

    8.  Ζέρβας Φώτιος  

    9.  Ανωγιάτης Αθανάσιος  

   

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

ΑΔΑ: 6Φ57ΩΞΧ-ΖΞΧ



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη 
συμμετοχή σύμφωνα με την ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 
78363/59311Τεύχος B’5350/05.12.2020 Άρθρο 1 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας 1.Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού CΟVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά 
πεδίο, παράγραφος 2. Δημόσιες Υπηρεσίες», κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην 
συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 1ο θέμα παρουσιάζοντας την Έκθεση 
Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το Έτος 2020, που έχει ως εξής:  
 
«                                               ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 

έτος 2020 ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής: 

Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 41/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2020 καταστημάτων Υ/Ε Τ.Κ. Καναλίου». Ιδιοκτησίας ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνα, ΤΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Χριστοφόρου, ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Γεωργίου. 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2020 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. Λούρου». Ιδιοκτησίας VANILLE I.K.E. 

με νόμιμο εκπρόσωπο την κα. Δήμητρα Κατσούκη του Ευαγγέλου. 

3. Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2020 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. Καναλίου». Ιδιοκτησίας ΧΑΛΚΙΔΗ 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ του Περικλή. 

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2020 καταστημάτων Υ/Ε Τ.Κ. Καναλίου». Ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΒΗΧΑ 

ΟΕ, ΦΥΣΕΚΗ ΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΕΕ.  

5. Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2020 καταστημάτων Υ/Ε Τ.Κ. Καναλίου». Ιδιοκτησίας MANGO 

BEACH BAR EE, ΤΑΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ. 

6. Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2020 καταστημάτων Υ/Ε Τ.Κ. Καναλίου». Ιδιοκτησίας ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου, ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΒΙΡΑ του Γεωργίου.  

7. Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2020 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. Μύτικα». Ιδιοκτησίας ΝΤΟΜΑΡΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.  

8. Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2020 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. Βράχου». Ιδιοκτησίας ΠΑΪΛΑ, 

ΚΩΝ/ΝΟΥ. 

9. Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. Ωρωπού». Ιδιοκτησίας ΚΟΝΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ηλία. 

10. Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2020 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών 

οργάνων για το έτος 2020 καταστημάτων Υ/Ε Τ.Κ. Καναλίου». Ιδιοκτησίας ΚΑΝΤΖΙΩΤΗ 

ΠΑΥΛΟΥ του Γεωργίου, ΜΙΜΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάμπους, ΜΠΑΡΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 

του Κων/νου, ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Λεωνίδα. 
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Β. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής 

ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών 

επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 

περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά 

ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών. 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2020 με θέμα: «Εξέταση αίτησης για έγκριση νέας θέσης εισόδου-

εξόδου οχημάτων σε ακίνητο στην θέση «ΦΛΩΡΟΣ» της Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας».  

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2020 με θέμα: «Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά 

ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, εμβαδού 50 τ.μ. ιδιοκτησίας κ . κ. 

Παναγιώτη και Ιωάννη Μπόρου».  

3. Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2020 με θέμα: «Έγκριση Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

περιμετρική οδό του κάστρου του Αγίου Ανδρέα στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση 

Τάφρου Αγ. Ανδρέα.».  

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2020 με θέμα: «Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά 

ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου 

Μπέλλου».  

5. Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2020 με θέμα: «Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά 

ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου 

Μπέλλου & κ. Νικολάου Κασσαβού». 

6. Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2020 με θέμα: «Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά 

ρυμοτομούμενου τμήματος αγροτικής έκτασης προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ 

Λαϊνά». 

7. Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2020 με θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».  

8. Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2020 με θέμα: «Γνωμοδότηση εποχικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

στην περιοχή Μονολιθίου Πρέβεζας». 

9. Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2020 με θέμα: «Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε. για έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτική οδό στην θέση «Καλαμάκι» ΤΚ Ωρωπού 

Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας».  

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2020 με θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις». 

3. Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2020 με θέμα: «Εξέταση αιτήσεως ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας για 

καθορισμό «Αστικής Περιοχής».  

4. Απόφαση υπ’αρίθ. 25/2020 με θέμα: «Γνωμοδότηση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης 

στην ΟΤΕ Α.Ε.. Σχετ. η υπ΄αρ.9608/03-06-2020,αίτηση της ΟΤΕ Α.Ε».  

14. Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2020 με θέμα: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 

Παργινόσκαλας λόγω έργων».  

15. Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2020 με θέμα: «Ανταλλαγή οικοπεδικής έκτασης επί της οδού 

Αντιτάνων με δημοτική έκταση».  

16. Απόφαση υπ΄ αριθ. 31/2020 με θέμα: «Εξέταση αίτησης για προσκύρωση δημοτικού χώρου 

υπέρ της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 030811 στο Ο.Τ 297 περιοχής επέκτασης Αγίας 

Ειρήνης».  

17. Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2020 με θέμα: «Αίτηση αναθεώρησης κανονισμού κοινοχρήστων χώρων 

από κατοίκους της οδού Νικλάμπα στην Πρέβεζα».  
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18. Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2020 με θέμα: «Εξέταση αίτησης για προσκύρωση δημοτικού χώρου 

υπέρ της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 030811 στο Ο.Τ 297 περιοχής επέκτασης Αγίας 

Ειρήνης».  

19. Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2020 με θέμα: «Εξέταση αίτησης για δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος 

της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 030811 στο Ο.Τ 297 περιοχής επέκτασης Αγίας 

Ειρήνης».  

20. Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2020 με θέμα: «Ανταλλαγή οικοπεδικής έκτασης επί της οδού 

Αντιτάνων με δημοτική έκταση».  

21. Απόφαση υπ’ αριθ. 45/2020 με θέμα: «Εξέταση αίτησης του κ. κ. Σφονδύλη Δημητρίου και 

Θωμά για παραχώρηση δρόμου στον Δήμο στην Τ.Κ. Καναλίου».  

22. Απόφαση υπ’ αριθ. 46/2020 με θέμα: «Έγκριση εισόδου εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας στα 

Φλάμπουρα Πρέβεζας».  

23. Απόφαση με υπ’ αριθ. 47/2020 με θέμα: «Έγκριση εισόδου εξόδου επιχείρησης στην οδό 

Λασκαράτου Πρέβεζα».  

24. Απόφαση υπ΄ αριθ. 50/2020 με θέμα: «Άδεια τομής οδοστρώματος από τη θέση Βαθύ μέχρι τη 

θέση Νεκροταφείο».  

25. Απόφαση υπ’ αριθ. 51/2020 με θέμα: «Απαγόρευση στάθμευσης και σήμανση διαφόρων οδών 

της πόλης προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων».  

26. Απόφαση υπ’ αριθ. 52/2020 με θέμα: «Σύνταξη συμβολαίου ρυμοτομούμενων και 

προσκυρούμενων τμημάτων επί της οδού Μελίνας Μερκούρη και Πολυτεχνείου 50, ιδιοκτησίας 

Δημητρίου Γ. Ιωάννου, στο Ο.Τ.:58 του Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας».  

27. Απόφαση υπ’ αριθ. 53/2020 με θέμα: «Αίτηση για έγκριση εισόδου εξόδου επιχείρησης στην 

οδό Λασκαράτου Πρέβεζα».  

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των 

κατωτέρω θεμάτων, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2020 με θέμα: «Παροχή γνώμης για θέσεις πωλητών υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου, για το έτος 2020». 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2020 με θέμα: «Έγκριση κοπής δέντρων». 

3. Απόφαση υπ΄ αριθ. 24/2020 με θέμα: «Εξέταση αίτησης για κατάργηση παρτεριών επί της οδού 

Εθν. Αντιστάσεως».  

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2020 με Θέμα: «Παιδική χαρά σε πλατειά έναντι 8ου Νηπιαγωγείου, 

περιοχή Νοσοκομείου, οδών Φιλλίπου, Κρατερού, Νεάρχου και Μεγ. Αλεξάνδρου».  

5. Απόφαση υπ΄ αριθ. 27/2020 με θέμα: «Ευπαθείς Ομάδες – Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι – 

Μονογονεϊκές Οικογένειες – Οικονομικά Αδύναμοι».  
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6. Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2020 με θέμα: «Δημιουργία Ηλεκτρονικής Σελίδας για Νέους».  

7. Απόφαση υπ΄ αριθ. 39/2020 με θέμα: «Γνωμοδότηση για εργασίες συντήρησης στο αλιευτικό 

Λυγιάς και κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Λυγιάς».  

8. Απόφαση υπ’ αριθ. 43/2020 με θέμα: «Γνωμοδότηση για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικού χώρου που θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους στην περιοχή του 

Αγ. Βαρνάβα Τ.Κ. Λούρου».  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               » 

                              

     Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 
- Την εισήγηση της υπηρεσίας 
- την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής  
- Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.:  78363/5.12.2020  (ΦΕΚ  Β΄  5350)  ΚΥΑ  με  θέμα  

«Έκτακτα  μέτρα προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  
περαιτέρω  διασποράς  του κορωνοϊού  COVID -19  στο  σύνολο  της  
Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα  7 Δεκεμβρίου 2020 και 
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00»  
 

Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω email, στο 
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, καθώς και τις ψήφους δια 
τηλεφώνου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
1. Εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Πρέβεζας για το Έτος 2020. 

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

 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2021. 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΔΑ: 6Φ57ΩΞΧ-ΖΞΧ
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