
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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                                                                                    Αριθ. Αποφ. 8/2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

του Δήμου Πρέβεζας 

 
 Θέμα: Ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας στον 
Δήμο 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 αριθ. 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 2ο θέμα που αφορούσε στην εισήγηση 
της  Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει ως εξής: 
«  

 
Εισήγηση  

                                                                        
ΘΕΜΑ : Ίδρυση  και λειτουργία  λαϊκής αγοράς στην Δημοτική κοινότητα  Πρέβεζας, στον 

Δήμο Πρέβεζας  
 

Έχοντας υπόψη 

1. To Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης  

2.Το Ν.4497/2017( ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4497/17 που αναφέρεται στην Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και 

κατάργηση λαϊκών αγορών. 

4. Την παράγραφο  4 του άρθρου 59 του 4497/17 , όπως τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο    2 του άρθρου 121 του νόμου 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
των -Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 

και άλλες διατάξεις». 
5. Την αριθ. 3 /2021 απόφαση της δημοτική κοινότητα Πρέβεζας περί ίδρυσης 

λαϊκής αγοράς  Σαράντα δυο θέσεων (42) επί της οδού Κ. Τζαβέλα, παραπλεύρως του 
Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας.  

6. Την Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την ίδρυση λαϊκής 
αγοράς επί της οδού Κ. Τζαβέλα (παραπλεύρως του Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας) 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 4497/17 .  

 
 

,  
Εισηγούμαστε  

 
Την ίδρυση και λειτουργία  λαϊκής αγοράς επί της οδού Κ. Τζαβέλα 

(παραπλεύρως του Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας)  Σαράντα δυο Θέσεων.  

 
                                                                                                             

 Ο υπάλληλος του τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης   

Ο Δ/ντης Ο Αντιδήμαρχος 

 
 
 

  

Ανδρέας Σταύρακος  Ευάγγελος Καζούκας Γρηγόριος Κουμπής  
Τ.Ε. Γεωπόνος   Π.Ε. Γεωπόνος  
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    Ο κ. Στύλος Ιωσήφ πρότεινε την αναβολή του θέματος ισχυριζόμενος τα εξής: 
«  Το 2011 και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας είχαν 
εγκρίνει την ίδρυση λαϊκής αγοράς και μάλιστα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας είχε 
εγκρίνει και τον κανονισμό. Μήπως πρέπει να πάμε ουσιαστικά σε μία διαδικασία 
εναρμόνισης του κανονισμού με τον τελευταίο ψηφισθέντα νόμο, καθώς με τη λογική της 
συνέχειας της διοίκησης αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά άκυρο; 
Η “Ανάπτυξη Τώρα” στη διαδικασία που είχε γίνει το 2011 είχε στηρίξει τη δική της πρόταση. 
Ω Γιώργος Νίτσας είχε πει τότε: “Η ίδρυση Λαϊκής αγοράς πρέπει να γίνει και ήδη έχω 
προτείνει ως θέση, δίπλα στον Άγιο Ανδρέα που υπάρχουν (10) έτοιμα κιόσκια και θα 
μπορούσε να είναι πιο προσιτή για όλη την Πρέβεζα και με άμεσο και εύκολο πάρκινγκ εντός 
του κάστρου. Η Λαϊκή Αγορά θα πρέπει να είναι η αρχή, για την δημιουργία ενός συμφώνου 
τοπικών προϊόντων για να στηρίξουμε την τοπική μας παραγωγή και κοινωνία”. 
Η “Ανάπτυξη Τώρα” αναγνωρίζει φυσικά την αναγκαιότητα ύπαρξης μίας λαϊκής αγοράς, στη 
θέση που έχει προκριθεί αυτή τη φορά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πίσω από το 
δημοτικό στάδιο “Αθανασία Τσουμελέκα”. 
Παρ' όλα αυτά έχουμε ενστάσεις αναφορικά με την κατανομή των θέσεων (π.χ. οι θέσεις 
ντόπιων παραγωγών για λοιπά αγροτικά προϊόντα, για το ελαιόλαδο και για μέλι είναι λίγες 
σε σχέση με τις ανάγκες), ενώ επιχειρείται προνομιακή μεταχείριση των επαγγελματιών 
στους συγκεκριμένους τομείς».  
 
Ο κ. Ανωγιάτης Αθανάσιος επισήμανε τα εξής: 
«Δεδομένου πως η Πρέβεζα είναι η μοναδική, ίσως, πόλη της Ελλάδας χωρίς λαϊκή αγορά, 
θεωρώ πως είναι απαραίτητη η δημιουργία χώρων «άμεσης επαφής» των καταναλωτών με 
τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, ώστε να γίνει πραγματικότητα η δυνατότητα οι 
καταναλωτές να απολαμβάνουν φρέσκα προϊόντα της ντόπιας παραγωγής σε ιδιαίτερα 
συμφέρουσες τιμές.  
Επίσης θεωρώ πως αποτελεί δικαίωμα των παραγωγών να διαθέτουν τα προϊόντα στους 
καταναλωτές μέσα από λαϊκές ή αγροτικές αγορές, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις 
ελληνικές πόλεις. Επίσης θεωρώ πως η σχεδιαζόμενη λειτουργία της αγοράς μία φορά την 
εβδομάδα με κανένα τρόπο δεν συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό για τα καταστήματα της 
πόλης, αντίθετα αποτελεί κίνητρο για την τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού και πρόκληση 
για τους επαγγελματίες να επιδιώξουν καλύτερη ποιότητα και ποικιλία προϊόντων και 
χαμηλότερες τιμές. 
Ολοκληρώνοντας πιστεύω πως είναι ένα μικρό θετικό πρώτο βήμα, αλλά απέχει από μια καλά 
σχεδιασμένη λαϊκή αγορά η οποία θα επιτελέσει τον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο που έχουν 
οι λαϊκές στη στήριξη  των νοικοκυριών με φθηνά και φρέσκα προϊόντα».  
Ο κ. Ζέρβας Φώτιος επισήμανε την αναγκαιότητα ύπαρξης Λαϊκής αγοράς και 2η  ημέρα μέσα 
στην εβδομάδα και σε διαφορετική περιοχή, ίσως στην περιοχή του λιμανιού ή στην τάπια 
κοντά στο Νοσοκομείο 
Ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή για λήψη απόφασης: 
 
 Ο κ. Στύλος Ιωσήφ ψήφισε ΠΑΡΩΝ  
Ο κ. Ανωγιάτης Αθανάσιος ψήφισε ΠΑΡΩΝ με την δέσμευση να γίνει συνολική τοποθέτηση 
της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
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  
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- Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:  78363/5.12.2020  (ΦΕΚ  Β΄  5350)  ΚΥΑ  με  θέμα  
«Έκτακτα  μέτρα προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυ νο  
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 (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

1. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την εισήγηση της Υπηρεσίας, Την ίδρυση και λειτουργία  λαϊκής 
αγοράς επί της οδού Κ. Τζαβέλα (παραπλεύρως του Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας)  Σαράντα δυο 
Θέσεων 

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

 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  8/2021. 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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