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Ο Δήμος Πρέβεζας θέτει σε λειτουργία κάθε Σάββατο την πρώτη νόμιμη αδειοδοτημένη

Λαϊκή Αγορά.

Από το Σάββατο 13 Νοεμβρίου και για κάθε επόμενο Σάββατο, από τις 07:00 π.μ το πρωί έως και

στις 15:00 μ.μ το μεσημέρι, ξεκινά να λειτουργεί από το Δήμο Πρέβεζας και στο γνωστό σημείο

στην  Πρέβεζα  επί  της  οδού  Κίτσου  Τζαβέλλα  (  Στάδιο  «Αθανασία  Τσουμελέκα»),  η  πρώτη

θεσμική και νόμιμη Λαϊκή Αγορά 22 παραγωγών. Πλέον όλοι οι Δημότες του Δήμου Πρέβεζας, οι

κάτοικοι καθώς και οι όλο και αυξανόμενοι επισκέπτες του τόπου μας, θα έχουν την ευκαιρία να

προμηθεύονται κάθε Σάββατο ποιοτικά εκλεκτά προϊόντα τοπικής παραγωγής σε ανταγωνιστικές

και  προσιτές  τιμές,  από  τους  τοπικούς  παραγωγούς  οι  οποίοι  και  αποτελούν  τη  συντριπτική

πλειοψηφία. Η πρώτη αυτή νόμιμη Λαϊκή Αγορά θα λειτουργεί σε πλήρη εναρμόνιση με το νέο

νομοσχέδιο και στην πορεία της ανάπτυξής της πέρασε όλα τα θεσμικά πλαίσια από το αρμόδιο

Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  όσο  και  από  την  αρμόδια  επιτροπή  της  Περιφερείας

Ηπείρου.

Ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  κ.  Νίκος  Γωργάκος  τόνισε  για  την  έναρξη  λειτουργίας  της  πρώτης

αδειοδοτημένης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Πρέβεζας:

«Το Σάββατο που μας έρχεται από τις 07:00 το πρωί και για κάθε επόμενο Σάββατο, εκτός Εθνικών

Αργιών, η λειτουργία της πρώτης αυτής νόμιμης και οργανωμένης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο μας,

εντάσσει επιτέλους την περιοχή μας στην κανονικότητα της αγοράς που ισχύει σε κάθε γωνιά της

Ελλάδας, προσφέροντας εκλεκτά φρέσκα τοπικά προϊόντα από τους παραγωγούς μας σε προσιτές

τιμές. Η Λαϊκή Αγορά αποτελεί μέρος της παραδόσεως και της κουλτούρας του λαού μας -αρκεί να
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σκεφτούμε ότι στη νέα Εθνική Πινακοθήκη ο πίνακας που υποδέχεται το κοινό είναι η «Λαϊκή

Αγορά» του Παναγιώτη Τέτση- αλλά και ανάγκη για τα νοικοκυριά. Είμαι όχι μόνο απλά διπλά

χαρούμενος ως Δήμαρχος αλλά και ως οικογενειάρχης, για την επιτέλους νόμιμη και αδιάλειπτη

πλέον λειτουργία  της  Λαϊκής  Αγοράς  επί  του οδού Κίτσου Τζαβέλλα που θα συμβάλλει  στην

ποιότητα αλλά και  στην οικονομία,  αλλά και  απόλυτα ικανοποιημένος!  Ο μακρύς  απαιτητικός

δρόμος  που  διανύσαμε  μαζί  με  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  κ.  Γρηγόρη  Κουμπή  είχε  αίσιο  και

παραγωγικό τέλος. Το καλό τέλος της αρχής λειτουργίας σε αυτή την τόσο αναγκαία αλλά και

επιβεβλημένη από τις ανάγκες και την εποχή Λαϊκή Αγορά, βγάζοντας επιτέλους τους Δημότες,

τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής μας από το αδιέξοδο που μας είχαν κακές

πρακτικές οδηγήσει. Καλή αρχή λοιπόν στη Λαϊκή Αγορά μας !»

Από την πλευρά του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γρηγόρης Κουμπής δήλωσε:

« Η πρώτη νόμιμη και θεσμικά αδειοδοτημένη Λαϊκή Αγορά δεν αποτελεί μόνο τη δικαίωση για το

Δήμαρχο, τη νέα Δημοτική Αρχή και εμένα προσωπικά ως αρμόδιο Αντιδήμαρχο για το θέμα αυτό

αλλά και για την όλη διαδικασία και τη μεθοδικότητα που ακολουθήσαμε. Αποτελεί πρωτίστως τη

δικαίωση για τους Δημότες και τους καταναλωτές στο δικαίωμά τους για την πρόσβαση σε όσο

δυνατόν καλύτερες, ποιοτικότερες και οικονομικότερες προσφορές ιδίως στα είδη διατροφής και

πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Ως γεωπόνος εστιάζω επίσης στη σπουδαιότητα για την εποχή

μας,  της  ποιοτικής  προσφοράς  εκλεκτών  τοπικών  προϊόντων  κάθε  είδους  από  τους  τοπικούς

παραγωγούς που θα πλαισιώνουν τη σύνθεση της Λαϊκής Αγοράς με 22 σημεία πώλησης για κάθε

ανάγκη  και  απαίτηση.  Καλώ  τους  Δημότες  να  αγκαλιάσουν  τη  Λαϊκή  Αγορά  αλλά  και  τους

παραγωγούς  να  την  αξιοποιήσουν  με  την  υποδειγματική  τους  παρουσία  και  τον  απαιτούμενο

σεβασμό προς τους καταναλωτές και συντοπίτες τους.»
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