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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 
 Θέμα: «Αίτηση για έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων».  

   
      Στην Πρέβεζα, σήμερα, Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου,  ύστερα από την αρ. πρωτ. 2445/14.02.2022 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 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 1.  Σαριάνογλου, Γεώργιος 

2.  Δαρδαμάνης, Ιωάννης 2. Γιαννουλάτος, Ευάγγελος 

3.  Παγγές, Νικόλαος 3. Κυριαζής, Χρύσανθος 

4. Κουμπής  Γρηγόρης  

5.  Στύλος, Ιωσήφ  

6. Φονταράς, Χρήστος-Ευκλείδης  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Η/Μ Έργων που έχει ως εξής:  

 

« ΘΕΜΑ : Αίτηση για έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Ε.Π.Ζ. 
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 Με την από 5-1-2022 επιστολή της, η εταιρεία Μ.Β.Α Montana Business Advertising δηλώνει την 

πρόθεση της να τοποθετήσει δωρεάν πληροφοριακές πινακίδες σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου.  

Η συγκεκριμένη εταιρεία εξειδικεύεται σε εργασίες που αφορούν την τουριστική προβολή των 

Δήμων και εν γένει την πληροφόρηση των δημοτών και των λοιπών επισκεπτών των Δήμων της 

Ελλάδας.  

 Με την αίτηση της, αναλαμβάνει δωρεάν την κατασκευή / εγκατάσταση και συντήρηση 

πληροφοριακών πινακίδων. Στη μια όψη τους, θα υπάρχει πληροφοριακός αναλυτικός χάρτης που 

θα προσδιορίζει τα όρια του Δήμου, θα επισημαίνονται όλα τα δημόσια κτήρια και αξιοθέατα της 

περιοχής. Στην άλλη όψη θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής των επιχειρήσεων της τοπικής 

αγοράς. Οι πινακίδες αυτές κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.Ε αλλά και τις 

επιταγές της ελληνικής Νομοθεσίας και οι συνηθισμένες διαστάσεις τους είναι : 2,50m ύψος x 1,30 

πλάτος. 

  Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη με δικαίωμα ανανέωσης εάν συμφωνηθεί. 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον καθορισμό 

των κοινοχρήστων χωρών, στους οποίους μπορούν να τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες, 

σε εφαρμογή του άρθρου 79 του κώδικα Δ.Κ.Κ. συμφώνα με το οποίο οι δημοτικές αρχές 

ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο 

της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους ορούς και τις προϋποθέσεις για τη χρήση 

των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χάρων και των λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων.   

     ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

1.Δημοτικό στάδιο (Πάρκο) 

2.Ελ.Βενιζέλου (έμπροσθεν Δικαστηρίων) 

3.Ελ.Βενιζέλου (όπισθεν πλατείας Οδ. Ανδρούτσου) 

4.Ελ.Βενιζέλου (έμπροσθεν Δημ. Λιμενικού Ταμείου) 

5.Λ.Ειρήνης (νησίδα ΟΤΕ) 

6.Λ.Ειρήνης (νησίδα ΦΟΡΟΣ) 

7.Λ.Ειρήνης (νησίδα Λαμπράκη) 

 

Εισηγούμαστε 

             Την έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων . 

 

Ο συντάξας     Η Δ/ντρια ΤΥΔΠ 

        Κων/νος Τζόκας              Κων/να Μωραΐτη               » 

     

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών. 

Συγκεκριμένα ο κ. Φονταράς εξέφρασε την αντίθεσή του ως προς την τοποθέτηση της πινακίδας 

στον κόμβο του Φόρου, ως μη κατάλληλου σημείου λόγω της έντονης κυκλοφορικής κίνησης η 

οποία δεν επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση των πεζών στην πινακίδα. 
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Επίσης, τόνισε και την αντίθεσή του ως προς την τοποθέτηση πινακίδας έμπροσθεν του 

Δικαστικού Μεγάρου και πρότεινε να τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι στο έμπροσθεν του κτιρίου 

της πρώην Λέσχης Αξιωματικών που υπάρχει αρκετός χώρος.  

Με τις απόψεις του κ. Φονταρά συμφώνησαν και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. 

 

Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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

• την εισήγηση της υπηρεσίας,  

• την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

          

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1. Εγκρίνει την τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων σύμφωνα με την εισήγηση της 

υπηρεσίας. 

2. Προτείνει την αντικατάσταση 2 θέσεων:  

Α. Να μετακινηθεί από τη νησίδα του Φόρου σε γειτονικό σημείο (κοντά στη στάση των 

ΚΤΕΛ στη συμβολή της Λ. Ειρήνης με την Π. Τσαλδάρη) πιο ασφαλές για την 

προσβασιμότητα των πεζών στην πινακίδα. 

Β. Τη μη τοποθέτηση της πινακίδας έμπροσθεν του Δικαστικού Μεγάρου και να 

τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι στο έμπροσθεν του κτιρίου της πρώην Λέσχης 

Αξιωματικών που υπάρχει αρκετός χώρος. 

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

 

 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  3/2022. 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
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