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                                                                                    Αριθ. Αποφ. 7/2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 
 Θέμα: Επανεξέταση αιτήματος δημότισσας για πρόσβαση με όχημα στην οικία της 
(οδός Νικλάμπα Πρέβεζα).  
   
     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. 

6533/22-03-2021 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. 
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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 που αφορούσε στην απόφαση 
της Κοινότητας Πρέβεζας που βασίστηκε στην αίτηση επανεξέτασης της κας Σάλιαρη για 
αναθεώρηση του κανονισμού και άρση της ολικής απαγόρευσης οχημάτων στην οδό 
Νικλάμπα καθώς και η χορήγηση στην οικογένεια άδεια διέλευσης και προσωρινής 
στάθμευσης για ένα όχημα της οικογένειας, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
ηλικιωμένων ατόμων και έχει ως εξής: 
 
«  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2021 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας 
Πρέβεζας. 

Σήμερα την 29η Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 η 
Κοινότητα Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση , όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία 
της διά περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 & 7 του Ν.3852/2010, 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, την 
ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020 και την αριθμ. πρωτ: 2379/25-01-2021 πρόσκληση του 
Πρόεδρου της Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων της 
Κοινότητας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους κατά τις διατάξεις του άρθρου 
88 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.  

ΘΕΜΑ 1o:« Επαναεξέταση αιτήματος της Αικατερίνης Σάλιαρης για πρόσβαση με όχημα 
στην οικία της » 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
έντεκα (11) μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Μπενετάτος Γεράσιμος  

2.- Ξενάκης Θεόδωρος  

3.- Μάκης Χρήστος 

4.- Γεωργοπέτρης Δημήτριος 

5.- Σαρρή Ελισάβετ 

ΑΔΑ: Ω2ΨΓΩΞΧ-86Ψ



6.- Ζήσης Θεόδωρος 

7.- Γκόλιας Δημήτριος 

8 Βλάχος Σταύρος 

9- Σάφη-Παπαγεωργίου Χριστίνα 

10 Δούβλης Αθανάσιος 

11 Ζαπουνίδη Νίκη  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κυργιάκη Καλλιόπη, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, 
για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 1/2021 

Για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του 
Τοπικού Συμβουλίου ξανά την εισήγηση της Επιτροπή Οριοθέτησης Κοινοχρήστων 
Χώρων η οποία έχει ως εξής: 

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Σας διαβιβάζουμε αίτηση για αναθεώρηση του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων των 

κατοίκων της οδού Νικλαμπά 4 στην Πρέβεζα καθώς και τις απόψεις της επιτροπής 

οριοθέτησης αναφορικά με το θέμα: 

Σύμφωνα με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων , ο οποίος εγκρίθηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 83/2017 απόφαση (αριθμός ΑΔΑ 6ΤΗΔΩΞΧ-ΗΡ5) και 

επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοικ. Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με την απόφαση 

με αριθμό ΑΔΑ Ψ9ΗΜΟΡ1Γ-Θ4Υ, όπως αναφέρει το άρθρο 4 παράγραφος 5 του 

κανονισμού κοινοχρήστων χώρων σε μια σειρά πεζοδρόμων μεταξύ αυτών και της οδού 

Νικλαμπά απαγορεύτηκε καθολικά η είσοδος οχημάτων ενώ στην τελευταία παράγραφο 

του άρθρου 9 αναφέρεται «Με την ψήφιση του παρόντος κανονισμού επέρχονται αλλαγές 

στις άδειες διέλευσης – προσωρινής στάθμευσης πεζοδρόμου που έχουν χορηγηθεί, 

σύμφωνα με την 228/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στους μόνιμους κατοίκους του 

ιστορικού κέντρου της πόλης. Η στάθμευση των κατοίκων εντός των πεζοδρόμων θα 

γίνεται στις θέσεις που θα καθοριστούν από το Δήμο Πρέβεζας και μόνο σε αυτές (Πίνακας 

3). Η διέλευση ή προσωρινή στάθμευση οχημάτων από τους πεζοδρόμους του Πίνακα 1 

απαγορεύεται καθολικά». 
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Με την υπ αρίθμ. 4930/04-03-2020 αίτηση της οικογενείας Βασιλείου Σάλιαρη ζητείται η 

τροποποίηση του κανονισμού , διότι η οικογένεια διαμένει σε οίκημα ιδιόκτητο επί της 

Νικλάμπα και μέλη της είναι και δύο ηλικιωμένα άτομα , τα οποία για λόγους υγείας και 

μετακίνησης τους, είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση μέχρι την πόρτα της οικίας τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού είναι δυνατή η τροποποίηση του 

κανονισμού για λόγους ασφαλείας , αισθητικής , δημοσίου συμφέροντος κ.τ.λ. και η 

επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει διαφορές και ενστάσεις που ανακύπτουν από την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ανάλογα με τη σοβαρότητα του ζητήματος 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο , αφού λάβει υπόψιν τις εισηγήσεις της Επιτροπής 

Οριοθέτησης Κοινόχρηστων Χώρων. 

Άποψη της επιτροπής είναι πως θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση του 

κανονισμού για τη άρση της ολικής απαγόρευσης οχημάτων στην οδό Νικλαμπά και στη 

συνέχεια να χορηγηθεί στην οικογένεια άδεια διέλευσης και προσωρινής στάθμευσης για 

ένα όχημα της οικογένειας , ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ηλικιωμένων ατόμων. 

Το πλάτος του πλακόστρωτου δρόμου μπροστά από την οικία είναι αρκετά μεγάλο , ώστε 

να παραμένει κενό πάνω από 1.5 μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η 

διέλευση πεζών και ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση επί του θέματος λόγω αρμοδιότητας.» 

Για το λόγο αυτό σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Τοπ. Κοινότητας μετά διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την 
εισήγηση του Πρόεδρου, είδε τις διατάξεις του Ν.3463/06. 

Αποφασίζουν Ομόφωνα 

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς: 

Την πραγματοποίηση αναθεώρησης του κανονισμού για τη άρση της ολικής απαγόρευσης 
οχημάτων στην οδό Νικλαμπά και στη συνέχεια να χορηγηθεί στην οικογένεια άδεια 
διέλευσης και προσωρινής στάθμευσης για ένα όχημα της οικογένειας , ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των ηλικιωμένων ατόμων 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
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Μπενετάτος Γεράσιμος        Η Γραμματέας 

Κυργιάκη Καλλιόπη» 

 
       Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι σύμφωνα με την υπ αριθ. 33/2020 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά ως προς τα ακόλουθα: 
α. Στην αναθεώρηση του κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων,  
β. Στην ελεύθερη διέλευση και προσωρινή στάθμευση των κατοίκων της οδού Νικλάμπα ως 
εξής: Από 1-6 έως και 30/9 και τα τις ώρες 07:00 – 12:00 και από Οκτώβριο έως και Μάιο, 
όλο το 24ωρο. 
      Και με βάση την απόφαση της Κοινότητας Πρέβεζας, Ο πρόεδρος προτείνει τη θετική 
γνωμοδότηση ως προς την αίτηση του δημότη της οδού Νικλάμπα. 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή για λήψη απόφασης. 

Ο κ. Αθ. Ανωγιάτης τοποθετήθηκε ως εξής:  

Θεωρώ πως θα πρέπει να διευκολύνονται με κάθε τρόπο οι πολίτες, ιδίως αυτοί που ανήκουν 
σε ευαίσθητες ομάδες, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ πως θα είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη η πρόσβαση αυτοκινήτου. Τους Καλοκαιρινούς ιδίως μήνες πιστεύω πως θα είναι 
σχεδόν αδύνατη η πρόσβαση αυτοκινήτου σε τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή. Επίσης με 
προβληματίζει το γεγονός της συνολικής αναθεώρησης του κανονισμού για τη άρση της 
ολικής απαγόρευσης οχημάτων στην οδό Νικλαμπά.  

Θεωρώ πως πρέπει να χορηγηθεί στην οικογένεια άδεια διέλευσης και προσωρινής στάθμευσης 
για ένα όχημα της οικογένειας, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ηλικιωμένων ατόμων, 
για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.  

 

     Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 
- Την πρόταση του Προέδρου 
- 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. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την απόφαση της Κοινότητας Πρέβεζας 
2. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  7/2021. 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

ΑΔΑ: Ω2ΨΓΩΞΧ-86Ψ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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