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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 28/03/2022. 
 

 
 

ΘΕΜΑ Α/Α 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Π.Η.Δ: Έγκριση  συζήτησης 
θέματος ως προ ημερήσιας 
διάταξης. 

70/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 
 

Π.Η.Δ.- 1ο:  Τροποποίηση της 
160/2021 ΑΔΣ  περί «Έγκρισης 

υποβολής πρότασης στον άξονα 
προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) 

«Αστική αναζωογόνηση και 
λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού 

προγράμματος «Δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου για 

το έτος 2021». 

71/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 

1ο:  Εξέταση της αριθμ. 

6/2022 απόφασης της 
Κοινότητας Πρέβεζας με θέμα: 
«Καταγγελίες και αιτήματα 

μόνιμων κατοίκων ιστορικού 
κέντρου». 

 

72/2022  ΟΜΟΦΩΝΑ: Αποφασίστηκε: Α) Να 

μην υπάρξει καμία αλλαγή ως προς 
τον κανονισμό που διέπει το πλαίσιο 
για την άδεια χρήσης μουσικής, 

μουσικών οργάνων των 
καταστημάτων που είχε αποφασίσει 

το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 
163/2011 το 2011 και 
επικαιροποιήθηκε με την 

αριθμ.180/2018 το 2018, και  Β) Να 
γίνει μια συνάντηση πριν την έναρξη 

της Καλοκαιρινής Περιόδου, μεταξύ: 
α) Αστυνομικού Διευθυντή, β)  
Προέδρου του Συλλόγου των 

Καταστημάτων, γ) εκπροσώπου 
μονίμων κατοίκων Ιστορικού 

Κέντρου, δ) Δημοτικής Αρχής, ώστε 
να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.      

2ο:  Λήψη απόφασης για τους 
εργαζόμενους στο πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι».  

73/2022 Το θέμα συζητήθηκε  από το δημοτικό 
συμβούλιο με την συμμετοχή του 
Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου 

Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, Ν. 
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Πρέβεζας. Τα αιτήματα του Συλλόγου 
είχαν την θετική ανταπόκριση 
σύσσωμου  του Δημοτικού 

Συμβουλίου, αναγνωρίζει ότι οι 
εργαζόμενοι στο πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίθηκε η έκδοση του 
κάτωθι  ψηφίσματος:  
Ο Δήμος Πρέβεζας, όπως όλοι οι 

Δήμοι της χώρας, κατάφερε να 
ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες 

των ευάλωτων, ανήμπορων και 
υπερήλικων  δημοτών του μέσω του 
προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” 

χάρη στις άοκνες προσπάθειες των 
εργαζομένων στο πρόγραμμα στον  

Δήμο μας. Το τελευταίο διάστημα των 
δύο και πλέον ετών μέσα σε 
συνθήκες πανδημίας covid οι 

εργαζόμενοι αυτοί ξεπέρασαν εαυτό , 
ανταποκρινόμενοι με αυταπάρνηση 

στις δύσκολες κ' ιδιαίτερες συνθήκες 
που αντιμετώπιζαν στο έργο τους.  
Σήμερα πολλοί από αυτούς 

κινδυνεύουν να βρεθούν στον 
προθάλαμο της ανεργίας. 

Όπως  φαίνεται παρά τις αρχικές 
διαβεβαιώσεις προς τους 
υπηρετούντες εργαζόμενους στο 

πρόγραμμα, σύμφωνα με τα 
προσωρινά αποτελέσματα αρκετοί 

από αυτούς (πλέον των 300) σε 
πανελλαδικό επίπεδο μένουν εκτός 
των πινάκων κυρίως στην κατηγορία 

ΥΕ. 
Συγκεκριμένα στο Δήμο Πρέβεζας 

δύο εργαζόμενες, η μία στο 
πρόγραμμα της ΔΕ Λούρου και η 
άλλη στο πρόγραμμα της Πρέβεζας . 

Πρόκειται για δύο εργαζόμενες οι 
οποίες εργάζονται από το 2002 για 

μία εικοσαετία, αδιαλείπτως στην 
υπηρεσία τους παρέχοντας συνεχή 

και απρόσκοπτη εργασία μέχρι και 
σήμερα σε ένα τόσο δύσκολο έργο 
αυτό της οικογενειακής βοηθού, 

καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες. 

Αναγνωρίζοντας την δεινή θέση στην 
οποία θα βρεθούν οι εν λόγω 
εργαζόμενες όταν στις σημερινές 

συνθήκες θα βρεθούν στην ανεργία, 
αλλά και την σπουδαία εργασία που 



προσφέρουν στους ευάλωτους 
συνανθρώπους μας, με το παρόν 
ψήφισμα καταδεικνύουμε  την 

αναγκαιότητα παραμονής τους 
αυτών, αλλά και όλων των ήδη 

υπηρετούντων εργαζόμενων στο 
πρόγραμμα  που καλύπτουν  πάγιες 

και διαρκείς ανάγκες. 
 Επειδή πρόκειται για πρόβλημα που 
απασχολεί όχι μόνο τον Δήμο μας 

αλλά έχει Πανελλαδικές διαστάσεις 
Ζητούμε από την ΚΕΔΕ με την 

σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων 
Δήμων να προχωρήσει άμεσα σε 
ενέργειες και σε ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις ούτως ώστε να υπάρξει 
άμεση νομοθετική ρύθμιση του 

αρμόδιου Υπουργείου με στόχο την 
απορρόφηση των ήδη υπηρετούντων 
εργαζομένων και την παραμονή τους 

στην εργασία, πριν την ανάρτηση των 
οριστικών πινάκων. Μόνο έτσι θα 

μπορέσει να υπάρξει δικαίωση όλων 
εκείνων των συναδέλφων που επί 
εικοσαετίες βρίσκονται σε κλίμα 

εργασιακής ανασφάλειας. 

3ο:  Έγκριση Έκθεσης 

Πεπραγμένων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για το έτος 

2021, σύμφωνα με την αριθμ. 
2/2022 (ΑΔΑ: 94ΔΖΩΞΧ-ΙΡΚ) 
Απόφαση της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, Δήμου 
Πρέβεζας. 

74/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 

 

4ο:  Έγκριση τοποθέτησης 
πληροφοριακών πινακίδων, 

σύμφωνα με την αριθμ. 3/2022 
(ΑΔΑ: 6ΙΙ4ΩΞΧ-ΕΨΖ) Απόφαση 
της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

Δήμου Πρέβεζας. 

75/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίθηκε το 
θέμα. 

 

5ο:  Σημειακή τροποποίηση 

του εγκεκριμένου Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 

του τέως Δήμου Πρέβεζας, 
Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας (αριθ. οικ. 4323/14-

09-2009 Απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

- ΦΕΚ 465/ΑΑΠ/23-09-2009, 
όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα 
με την αριθμ. 6/2022 (ΑΔΑ: 

9ΒΞΛΩΞΧ-ΔΒΔ) Απόφαση της  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

Δήμου Πρέβεζας. 

76/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 

 



6ο:  Έγκριση σχεδίου 
Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου 
Πρέβεζας, σύμφωνα με την 

αριθμ. 7/2022 (ΑΔΑ: 64ΓΗΩΞΧ-
2ΥΗ) Απόφαση της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, Δήμου 
Πρέβεζας. 

77/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 
 

7ο:  Εκμίσθωση 
καλλιεργήσιμης  έκτασης  στη 
θέση "ΦΙΧΤΙ"  Τ.Κ. Καναλίου, 

Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου 
Πρέβεζας. 

78/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 
 

8ο:  Έγκριση εκμίσθωσης 
χώρου αιγιαλού και παραλίας 

στη περιοχή  έναντι ξενοδοχείου 
ΝΙKOS HOTEL, Κοινότητας 
Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας 

Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.   

79/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 
 

9ο: Εκμίσθωση Δημοτικής 

έκτασης 250,00 τ.μ. ,πλατεία,  
στην παραλία Καναλίου , Δημ. 

Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου 
Πρέβεζας. 

80/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 

 

10ο:  Εκμίσθωση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην 
Τοπική Κοινότητα Λούρου,  

Δημοτικής Κοινότητας Λούρου 
Δήμου Πρέβεζας. 

81/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 
 

11ο:  Εκμίσθωση 
καλλιεργήσιμης έκτασης  στη 

θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 184»  Τ.Κ. 
Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας 
Λούρου, Δήμου Πρέβεζας. 

82/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 
 

12ο:  Παράταση μισθωμάτων 
δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα 

με το άρθρο 37 του Ν. 
4807/2021. 

83/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίθηκε η 
αναβολή του θέματος. 

 

13ο:  3η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού Δήμου 

Πρέβεζας, οικ. Έτους 2022. 

84/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 
 

14ο:  Άνοιγμα ειδικών 

τραπεζικών λογαριασμών για 
την πάγια προκαταβολή. 

85/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 

 

15ο:  Ορισμός υπεύθυνου 
λογαριασμού στην Τράπεζα 
Ελλάδος. 

86/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 
 

16ο:  Κατανομή πίστωσης  στις 
Σχολικές Επιτροπές προς 

κάλυψη  δαπανών θέρμανσης  
έτους 2022 (συμπληρωματική 

κατανομή), των Σχολείων  
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  
του Δήμου Πρέβεζας . 

87/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 
 

17ο:  Εγγραφές - διαγραφές, 88/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα. 



νηπίων -βρεφών στους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου 
Πρέβεζας για το σχολικό έτος 

2021-2022.   

 

                                                                

                                                                                             
                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

                                                                               
 
 

                                                                                 
                                                                                         ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΑΡΓΥΡΟΣ 


