
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

                                                                                    Αριθ. Αποφ. 19/2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 
 Θέμα: «Παροχή γνώμης για θέσεις πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, το έτος 2021». 
   
     Σήμερα την 12-07-2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:00, συνήλθε η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), 

σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-

3-2020), την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ 426/ΑΠ:77233/13.11.2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του 

Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018), ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 14372/08-07-2021 

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.  Ζέρβας Φώτιος  

    7.  Ανωγιάτης Αθανάσιο  

    8. Ματέρης Κωνσταντίνος  

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

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη 

συμμετοχή/απαρτία δηλαδή επτά μέλη από τα εννέα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην 

συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 4ο θέμα και παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης,  που έχει ως εξής:  

 

« ΘΕΜΑ: Παροχή γνώμης για θέσεις πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, το έτος 2021. 

 

 Υπαίθριο εμπόριο είναι σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 η άσκηση 

εμπορικής δραστηριότητας σε ανοιχτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές 

οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο . 

 Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 η 

άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το 

καθορισμένο από  την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους ( παρ. 2, άρθρο 40 του Ν. 

4497/2017). 

 Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 

α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και η απόστασή τους από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών 

αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό πενήντα (150)μέτρων (παρ. 3, άρθρο 40). 

β) η απόστασή τους  από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων 

και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, 

του προαστιακού σιδηροδρόμου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και 

επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι 

μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων (παρ. 2, άρθρο 40). 

γ). Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να 

είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους 

παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνήματα, είδη λαϊκής τέχνης κλπ. (παρ. 4, 

άρθρο 40). 
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δ) δεν επιτρέπεται λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων, να εμποδίζεται η ομαλή 

πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα ( 

παρ. 2, άρθρο 40). 

Οι θέσεις-σημεία  οι οποίες θα προτείνονται από τα Τοπικά Συμβούλια, για άσκηση Υπαίθριου 

στάσιμου Εμπορίου, θα πρέπει να προκύπτουν μετά από συνεννόηση- -συνεργασία με τη Δ/νση 

Πολεοδομίας του Δ. Πρέβεζας, ενώ για τον καθορισμό των θέσεων απαραίτητη είναι η γνώμη της 

οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση (παρ. 5, άρθρο 40). 

Κατ' εξαίρεση για την  εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο 

μπορεί να χορηγούνται: α). Μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση 

πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το 

αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν. β). εγκρίσεις για 

δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο 

εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι 

τέσσερις (4) μήνες (παρ. 7, άρθρο 40)  

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν 4497/2017 οι Τοπικές Κοινότητες Δ. Πρέβεζας για  

-Θέσεις Υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε Δημοτικό χώρο 

 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ (καλαμπόκια ή μαλλί της γριάς ή -ποπ κορν. Κτλ.- 

άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, διάρκειας 

μέχρι τεσσάρων μηνών) 

 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ  για υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου 

εμπορίου (περ. β.) διάρκειας έως τεσσάρων μηνών 

 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ παραγωγών πωλητών (για είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνήματα, 

χειροτεχνήματα ) διάρκειας από 1-12 μήνες (άρθρο 45).         

   

πρότειναν τις εξής θέσεις στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, για το έτος 2021: 

 

1.Δ. Κοινότητα Πρέβεζας: αριθμ. Απόφασης 15/2021 και  6/2021 

• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για καλαμπόκια ή μαλλί της γριάς ή ποπ κορν στην 

αρχή του πεζόδρομου της οδού Εθν. Αντιστάσεως, έναντι δικαστηρίων 

• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για ψήσιμο καλαμποκιού, στην Εθνικής Αντίστασης 

77, στον πεζόδρομο  
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• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για ψήσιμο καλαμποκιού, στην οδό Μπιζανίου 69, 

στον πεζόδρομο 

• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για ψήσιμο καλαμποκιού, στον πεζόδρομο της 

Λαϊκής Αγοράς, στην οδό Β. Μπάλκου 

• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για καλαμπόκια ή μαλλί της γριάς ή ποπ κορν, επί 

του αύλειου χώρου στο Δημοτικό Κηποθέατρο ¨¨Γιάννης Ρίτσος¨¨ 

• Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού  στον χώρο του πάρκου του πυροβολικού. 

2. Τ. Κοινότητα Καναλίου αριθμ. Απόφασης 2/2021 

• Μία θέση μόνο για καλαμπόκια ή μαλλί της γριάς ή ποπ κορν σε χώρο που καταλαμβάνει το 

9 Ο.Τ. χαρακτηρισμένου ως πράσινο στο χάρτη επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Οικισμού 

Καναλίου, που έχει γίνει το έτος 1979 και έχει δημοσιευτεί στο αριθμ. 778/29-7-1994 ΦΕΚ τεύχος 

τέταρτο, το οποίο βρίσκεται στην παραλία Καναλίου, στην οποία λειτουργεί και ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, 

μπροστά στην είσοδο του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. 

• Μία θέση παραγωγών πωλητών, για είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα, 

σε χώρο της κεντρικής πλατείας του Καναλίου, έτσι ώστε να μη δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση 

της πλατείας. 

• Μία θέση παραγωγών πωλητών για είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα, 

στην πλατεία Καστροσυκιάς, την οποία αποτελεί το αριθμ. 111 οικόπεδο που βρίσκεται στο 23Ο.Τ. 

του ανωτέρω Συνοικισμού Σ.Δ. Έτους 1968 και σε μέρος που να μη δημιουργεί πρόβλημα στη 

χρήση της πλατείας. 

3. Τ. Κοινότητα Βράχου αριθμ. Απόφασης 2/2021 

• Μία θέση μόνο για καλαμπόκια ή ποπ κορν κλπ στην κεντρική πλατεία του οικισμού Λυγιάς, 

σε μέρος που να μη δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση της πλατείας 

4. Τ. Κοινότητα Βρυσούλας  

Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού στην κεντρική πλατεία Βρυσούλας 

5. Τ. Κοινότητα Στεφάνης Με αριθ. αποφ. 1/2021 

Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού δίπλα από το πρώην κοινοτικό κατάστημα Στεφάνης, δίπλα 

από τον πλάτανο 

    6.Τ. Κοινότητα Σκιαδά  

Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού δίπλα στην κεντρική πλατεία Σκιαδά 

&. Τ. Κοινότητα Λούρου  

   Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού, δίπλα στην γεφυροπλάστιγγα της πρώην ΕΑΣ Λούρου. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ανάγκες που υπάρχουν στο Δήμο μας, όπως επίσης και 

την αριθμ.   625 /2020 απόφαση του Δ.Σ. για καθορισμό τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων 

για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2021, παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε 

σχετικά για τις θέσεις-σημεία υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, Δ. Πρέβεζας, της τρέχουσας χρονιάς. 

 

     Ο  Συντάξας                                        Ο Προϊστ/νος Δ/νσης             Ο Αντιδήμαρχος  

                  

Αντρέας Σταύρακας                            Καζούκας Ευάγγελος           Κουμπής Γρηγόριος         » 

 

 
              Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 

 

     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  
- τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 
τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, (ΥΠ.ΕΣ. 
18318/13.03.2020), (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.40/20930/31.03.2020), 
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω email,  καθώς και 
τις ψήφους δια τηλεφώνου. 

 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Α. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τις παρακάτω θέσεις: 

 
1. Κοινότητα Πρέβεζας: αριθ. Απόφασης 15/2021 και  6/2021 
• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για καλαμπόκια ή μαλλί της γριάς ή ποπ κορν στην 
αρχή του πεζόδρομου της οδού Εθν. Αντιστάσεως, έναντι δικαστηρίων 
• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για ψήσιμο καλαμποκιού, στην Εθνικής Αντίστασης 
77, στον πεζόδρομο  
• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για ψήσιμο καλαμποκιού, στην οδό Μπιζανίου 69, 
στον πεζόδρομο 
• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για ψήσιμο καλαμποκιού, στον πεζόδρομο της 
Λαϊκής Αγοράς, στην οδό Β. Μπάλκου.  
• Μία θέση στάσιμου μικροπωλητή μόνο για καλαμπόκια ή μαλλί της γριάς ή ποπ κορν, επί 
του αύλειου χώρου στο Δημοτικό Κηποθέατρο ¨¨Γιάννης Ρίτσος¨¨ 
• Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού  στον χώρο του πάρκου του πυροβολικού. 
2. Τ. Κοινότητα Καναλίου αριθμ. Απόφασης 2/2021 
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• Μία θέση μόνο για καλαμπόκια ή μαλλί της γριάς ή ποπ κορν σε χώρο που καταλαμβάνει το 
9 Ο.Τ. χαρακτηρισμένου ως πράσινο στο χάρτη επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Οικισμού 
Καναλίου, που έχει γίνει το έτος 1979 και έχει δημοσιευτεί στο αριθμ. 778/29-7-1994 ΦΕΚ τεύχος 
τέταρτο, το οποίο βρίσκεται στην παραλία Καναλίου, στην οποία λειτουργεί και ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, 
μπροστά στην είσοδο του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. 
• Μία θέση παραγωγών πωλητών, για είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα, 
σε χώρο της κεντρικής πλατείας του Καναλίου, έτσι ώστε να μη δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση 
της πλατείας. 
• Μία θέση παραγωγών πωλητών για είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα, 
στην πλατεία Καστροσυκιάς, την οποία αποτελεί το αριθμ. 111 οικόπεδο που βρίσκεται στο 23Ο.Τ. 
του ανωτέρω Συνοικισμού Σ.Δ. Έτους 1968 και σε μέρος που να μη δημιουργεί πρόβλημα στη 
χρήση της πλατείας. 
3. Τ. Κοινότητα Βράχου αριθμ. Απόφασης 2/2021 
• Μία θέση μόνο για καλαμπόκια ή ποπ κορν κλπ στην κεντρική πλατεία του οικισμού Λυγιάς, 
σε μέρος που να μη δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση της πλατείας 
4. Τ. Κοινότητα Βρυσούλας  
Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού στην κεντρική πλατεία Βρυσούλας 
5. Τ. Κοινότητα Στεφάνης Με αριθ. αποφ. 1/2021 
Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού δίπλα από το πρώην κοινοτικό κατάστημα Στεφάνης, δίπλα 
από τον πλάτανο 
 6.Τ. Κοινότητα Σκιαδά  
Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού δίπλα στην κεντρική πλατεία Σκιαδά 
&. Τ. Κοινότητα Λούρου  
   Μία θέση για ψήσιμο καλαμποκιού, δίπλα στην γεφυροπλάστιγγα της πρώην ΕΑΣ Λούρου. 
 
Β. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση 
 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  19/2021. 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    
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