
ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η  παρούσα  Έκθεση  πεπραγμένων  αποτυπώνει  τις  ενέργειες  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018 και μέχρι τον Αύγουστο του 2019 όπου και λήγει η
θητεία της ΕπΠΖ, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:

Α. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

1. Απόφαση υπ΄ αριθ. 11/2019 με θέμα: «Αλλαγή χρήσης κοινοτικού καταστήματος
Τ.Κ. Φλάμπουρων σε καφενείο».

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2018

1. Απόφαση  υπ’  αριθ.  2/2018  με  θέμα:  «Παράταση  άδειας  λειτουργίας
μουσικής  –  μουσικών  οργάνων  για  το   έτος  2018  καταστημάτων  Υ/Ε  Τ.Κ.
Καναλίου». Ιδιοκτησίας ΜΙΜΙΝΗ ΜΙΧ. – ΤΣΟΥΤΣΗ ΑΛ. Ο.Ε., ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΒΙΡΑΣ του
Γεωργίου,  ΜΠΑΡΚΑ  ΧΡΗΣΤΟΥ  του  Κων/νου,  ΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  του
Σπυρίδωνος.

2. Απόφαση  υπ’  αριθ.  3/2018  με  θέμα:  «Παράταση  άδειας  λειτουργίας
μουσικής – μουσικών οργάνων για το  έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ.
Ν. Σινώπης». Ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Βησσαρίωνα.

3. Απόφαση  υπ’  αριθ.  9/2018  με  θέμα:  «Παράταση άδειας  λειτουργίας
μουσικής – μουσικών οργάνων για το  έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ.
Ν. Σινώπης». Ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ του Ιωσήφ.

4. Απόφαση υπ’  αριθ.  10/2018 με θέμα:  «Παράταση άδειας λειτουργίας
μουσικής – μουσικών οργάνων για το  έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ.
Ν. Σαμψούντας». Ιδιοκτησίας ΜΠΡΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΟΥ του Ταξιάρχη. 

5. Απόφαση υπ’  αριθ.  11/2018 με θέμα:  «Παράταση άδειας λειτουργίας
μουσικής – μουσικών οργάνων για το  έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ.
Καναλίου». Ιδιοκτησίας ΤΑΤΣΗ ΑΙΜΙΛΙΟΥ κ ΣΙΑ Ε.Ε.

6. Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2018 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας 
μουσικής – μουσικών οργάνων για το  έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. 
Καναλίου». Ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΒΗΧΑ Ο.Ε. 



7. Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2018 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας 
μουσικής – μουσικών οργάνων για το  έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. 
Μύτικα (θέση Κεραμιδιό)». Ιδιοκτησίας ΛΙΘΟΣ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ. 

8. Απόφαση υπ’ αριθ. 23/2018 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας 
μουσικής – μουσικών οργάνων για το  έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. 
Καναλίου». Ιδιοκτησίας ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Νικολάου.

9. Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2018 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας 
μουσικής – μουσικών οργάνων  για το  έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. 
Μύτικα». Ιδιοκτησίας ΝΤΟΜΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

10. Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2018 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας 
μουσικής – μουσικών οργάνων για το  έτος 2018 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. 
Βράχου». Ιδιοκτησίας ΠΑΐΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αθανασίου.

11. Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2018 με θέμα: «Παράταση άδειας λειτουργίας 
μουσικής – μουσικών οργάνων για το  έτος 2018 καταστημάτων Υ/Ε Τ.Κ. 
Λούρου». Ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Ευαγγέλου,  
εκπρόσωπος της εταιρείας VANILLA I.K.E., ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 
του Βασιλείου, ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Πέτρου. 

12. Απόφαση υπ’ αριθ. 39/2018 με θέμα: ««Αίτηση χορήγησης παράτασης 
άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων κατ/τος υ/ε ιδιοκτησίας 
Άγγελου Βασιλειάδη για το έτος 2019».

13. Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2018 με θέμα: ««Αίτηση χορήγησης παράτασης 
άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων κατ/τος υ/ε ιδιοκτησίας 
ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ για το έτος 2019».

14. Απόφαση υπ’ αριθ. 41/2018 με θέμα: «Αίτηση χορήγησης παράτασης 
άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων κατ/τος υ/ε ιδιοκτησίας 
ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για το έτος 2019».

15. Απόφαση υπ’ αριθ. 42/2018 με θέμα: «Αίτηση χορήγησης παράτασης 
άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων κατ/τος υ/ε ιδιοκτησίας 
ΜΠΑΡΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ για το έτος 2019». 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

 1. Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2019 με Θέμα: Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής –
μουσικών οργάνων  για το  έτος 2019 καταστημάτων Υ/Ε Τ.Κ. Καναλίου. Ιδιοκτησίας
ΜΙΜΙΝΗ Μ. ΤΣΟΥΤΣΗ ΑΛ.,  ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΒΙΡΑΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,  ΜΥΡΙΟΥΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΥ



2. Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2019 με Θέμα: Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής –
μουσικών οργάνων  για το  έτος 2019 καταστημάτων Υ/Ε Τ.Κ. Καναλίου. Ιδιοκτησίας
Αφών ΒΗΧΑ Ο.Ε.,  LITHOS ΑΙΘΡΙΟ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Ε.Ε.,  MANGO ΒΕΑCH ΒΑR
Ε.Ε., ΧΑΛΚΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΤΑΤΣΗ ΑΙΜΙΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3.  Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2019 με Θέμα: Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής –
μουσικών οργάνων  για το  έτος 2019 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. Μύτικα. Ιδιοκτησίας
ΝΤΟΜΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2019 με Θέμα: Παράταση άδειας λειτουργίας  μουσικής –
μουσικών οργάνων για το  έτος 2019 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. Βράχου. Ιδιοκτησίας
ΠΑΪΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

5. Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2019 με Θέμα: Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής –
μουσικών  οργάνων  για  το   έτος  2019  καταστημάτων  Υ/Ε  Τ.Κ.  Ν.  Σινώπης.
Ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.

6. Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2019 με Θέμα: Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής –
μουσικών οργάνων για το  έτος 2019 καταστήματος Υ/Ε Τ.Κ. Λούρου. Ιδιοκτησίας
ΚΑΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ εκπρόσωπο της VANILLA IKE.

7. Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2019 με Θέμα: Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής –
μουσικών οργάνων  για το  έτος 2019 καταστημάτων Υ/Ε Τ.Κ. Καναλίου. Ιδιοκτησίας
ΖΙΩΡΗ ΑΕ ΜΙΚΕ, ΦΥΣΕΚΗ ΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.

Γ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

1.  Απόφαση  υπ’  αριθ.  22/2019  με  θέμα:  Εξέταση  οριστικής  διακοπής  χρήσης
μουσικής-μουσικών  οργάνων  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
ιδιοκτησίας ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.  ΔΕΝ έγινε ανάκληση παράτασης  άδειας χρήσης
μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2019.

Δ.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΩΝ 79 ΚΑΙ 82 ΤΟΥ Κ.Δ.Κ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2019 με Θέμα: «Εξέταση αίτησης Συλλόγου Γυναικών Ν.
Σαμψούντας για παραχώρηση χώρου ΚΙΟΣΚΙ». 

Ε.  Θέματα  καθορισμού  χρήσεων  γης,  ρυθμιστικών  σχεδίων,  προγραμματισμού
εφαρμογής  ρυθμιστικών  σχεδίων,  οικιστικής  οργάνωσης  ανοικτών  πόλεων,
εφαρμογής  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  (Γ.Π.Σ.),  πολεοδομικών  μελετών,
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων



ανάπλασης,  ανασυγκρότησης  υποβαθμισμένων  περιοχών,  πολεοδομικής
αναμόρφωσης  προβληματικών  περιοχών,  αποζημίωσης  ρυμοτομούμενων,
πολεοδομικών  ρυθμίσεων,  εισφοράς  σε  γη  ή  σε  χρήμα,  περιοχών  ειδικά
ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.

2018

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2018 με θέμα: «Χορήγηση 
βεβαίωσης χρήσεων γης για λειτουργία καταστήματος». 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2018 με θέμα: «Γνωμοδότηση 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων». 

3. Απόφαση υπ’ αριθ.  18/2018 με θέμα: «Αναγνώριση ως 
κύριας δημοτικής οδού της δυτικότερης οδού που 
συνδέει τον οικισμό Παντοκράτορα με τον 
παραθεριστικό οικισμό στη θέση Χρονέικα, η οδός 
βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Πρέβεζας και 
προτείνεται από το ΓΠΣ (ΦΕΚ: 465ΑΑΠ/23-09-09) ως 
δευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτήρια οδός». 

4. Απόφαση  υπ’  αριθ.   21/2018  με  θέμα:  «Γνωμοδότηση
πεζοδρόμησης  τμήματος της οδού Δημ. Μπάλκου». 

5. Απόφαση  υπ’  αριθ.   28/2018  με  θέμα:  «Γνωμοδότηση
κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων,  αλλαγών  διατομών
κόμβων».

6. Απόφαση υπ’ αριθ.  29/2018 με θέμα: «Εξέταση αίτησης
δωρεάς  εδαφικού τμήματος στον Δήμο Πρέβεζας».

7. Απόφαση υπ’ αριθ.  35/2018 με θέμα: «Τροποποίηση της
πολεοδομικής μελέτης παραταφρίων ως προς τις χρήσεις
γης». 

8. Απόφαση υπ’ αριθ.  36/2018 με θέμα: «Γνωμοδότηση για
χορήγηση  βεβαίωσης  χρήσεων  γης  για  λειτουργία
καταστήματος.

9. Απόφαση  υπ’  αριθ.   43/2018  με  θέμα:  «Ανταλλαγή
τμήματος  αγροτικής  οδού  που  διέρχεται  εντός
ιδιοκτησίας με ίσου εδαφικού τμήματος της τεμνόμενης
ιδιοκτησίας και γεωμετρική μεταβολή στο κτηματολόγιο
στη νέα θέση της οδού».

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019



1. Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2019 με θέμα: «Εξέταση αίτησης για ανταλλαγή δημοτικής
έκτασης». 

2.  Απόφαση  υπ’  αριθ.  16/2019  με  θέμα:  «Τροποποίηση  Διανομής   Συνοικισμού
Ριζών  έτους  1977  και  Ανταλλαγή  ίσου  εδαφικού  τμήματος  ιδιοκτησίας  Δήμου
Πρέβεζας με των υπ' αριθ.: 85 και 86 οικοπέδων».

3. Απόφαση υπ΄ αριθ. 18/2019 με θέμα: «Γνωμοδότηση πεζοδρόμησης  του υπό
διαμόρφωση τμήματος (πάροδος Δ. Μπάλκου) από την οδό Δημητρίου Μπάλκου
έως την οδό Περδικάρη».

4. Απόφαση υπ’ αριθ.  21/2019  με  θέμα:  «Δωρεά  ρυμοτομούμενου  τμήματος
ιδιοκτησίας Στέργιου Γιαννάκη».

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Η  επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τη  λήψη
αποφάσεων επί των κανωτέρω θεμάτων, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις:

2018

1.  Απόφαση  υπ’  αριθ.  4/2018  με  θέμα:  «Ανάκληση  πρόσθετης  πράξης
προσδιορισμού καθισμάτων».

2.  Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2018 με θέμα: «Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων για
παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2018».

3.  Απόφαση  υπ΄  αριθ.  7/2018  με  θέμα:  «Αίτηση  αναθεώρησης  κανονισμού
κοινοχρήστων χώρων των Γεωργίου Λάμπρου, Αργυρούς Ζαρμακούπη, Ελευθερίας
και Αικατερίνης Λάμπρου».

4.  Απόφαση υπ΄  αριθ.  12/2018 με θέμα:  «Κανονισμός λειτουργίας μουσικής και
μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου
Πρέβεζας». 

5.  Απόφαση  υπ’  αριθ.  13/2018  με  θέμα:  «Διατήρηση  –  κατάργηση  κενωθέντων
θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Πρέβεζας». 

6.  Απόφαση υπ’  αριθ.  14/2018 με θέμα: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας
περιπτέρων». 

7.  Απόφαση  υπ’  αριθ.  20/2018  με  θέμα:  «Παροχή  γνώμης  για  θέσεις  πωλητών
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, το έτος 2018». 

8.  Απόφαση  υπ’  αριθ.  24/2018  με  θέμα:  «Διατήρηση  -  Κατάργηση  κενωθείσας
θέσης περιπτέρου στην  Δημοτική Κοινότητα  Πρέβεζας».



9. Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2018 με θέμα: «Λειτουργία υπαίθριας εμποροπανήγυρης
σε Δημοτική Έκταση, στην Τοπική Κοινότητα Λούρου». 

10. Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2018 με θέμα: « Έγκριση Κοπής Δέντρων».

11.  Απόφαση  υπ’  αριθ.  34/2018  με  θέμα:  «Γνωμοδότηση  για  την  Μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για
την  παραγωγή  και  εκμετάλλευση  βιοαερίου  για  συμπαραγωγή  ηλεκτρικής  και
θερμικής ενέργειας συνολικής ισχύς 0,99MW».

12. Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2018 με θέμα:

 «1. Γνωμοδότηση για μεταφορά αστικής στάσης επί της Λ.Ι ωαννίνων.

    2. Γνωμοδότηση για δημιουργία νέας στάσης στις Ναυτικές Σχολές».

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2019 με θέμα: « Έγκριση Κοπής Δέντρων».

2.  Απόφαση  υπ’  αριθ.:  17/2019  με  θέμα:  «Αιτήματα  επαγγελματιών  για  παράταση
προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου».

3.  Απόφαση  υπ’  αριθ.  19/2019  με  θέμα:  «Παροχή  γνώμης  για  θέσεις  πωλητών
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, το έτος 2019». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της ΕπΠΖ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


