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ΘΔΜΑ :Διζήγηζη πεπί ηποποποίηζηρ ηος Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ
Δμποποπανηγύπεων ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ, για ηην καηάπγηζη ηος σώπος
ηέλεζηρ εμποποπανήγςπηρ ζηο Βπασάηι, από ηο έηορ 2020 και εθεξήρ .
ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22α ηνπ κελόο Ιανοςαπίος ηνπ έηνπο
2020 εκέξα Σεηάπηη θαη ώξα 11.30 π.μ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο
ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ αξηζ. 479/17.01.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλωζηνπνηήζεθε
ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπωο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ
παξόληα πέληε (5), ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παπόνηερ
1.
2.
3.
4.
5.

Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)
Ράπηεο Θεόδωξνο
Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο
Θαιιίξε Καξία
Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο

Απόνηερ
ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο
Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο

Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε πεξί
ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Δκπνξνπαλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, γηα ηελ
θαηάξγεζε ηνπ ρώξνπ ηέιεζεο εκπνξνπαλήγπξεο ζην Βξαράηη από ην έηνο 2020 θαη εθεμήο, έζεζε
ππόςε ησλ κειώλ ηα θάησζη:
Τν Σπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Βξαραηίνπ κε ηελ ππ’αξηζ. 14/2019 Απόθαζή ηνπ εηζεγήζεθε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 40/2018 Καλνληζηηθήο Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ θαηάξγεζε
ηνπ ρώξνπ ηέιεζεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζην Βξαράηη, επί ηεο νδνύ Δι.
Βεληδέινπ θαη πξόηεηλε ηελ κεηαθνξά ηεο ζε ρώξν ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Βξαραηίνπ πνπ αλήθεη ζην
Γεκνηηθό Ληκεληθό Τακείν Βόραο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρώξν παξθηλγθ πνπ εθηίλεηαη από ηελ αλαηνιηθή
πιεπξά ηνπ πεξηπηέξνπ έσο ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Λνύλα Παξθ. Ζ ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε πξνηείλεηαη γηα
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ηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθόξεζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πάηαμε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ, θαζόζνλ ν
πξνηεηλόκελνο ρώξνο ζα νξηνζεηεζεί θαη ζα ειέγρεηαη απζηεξά από ηελ αξκόδηα Ληκεληθή Αξρή.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλέθεξε ηελ ππ’αξηζ. 43/2019 (Οξζ.Δπαλ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Ληκεληθό Τακείν Βόραο», ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζ.
292307 π.ε./8-1-2020 απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη.
Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, κε ζέκα : «Καθορισμός θέσεων σπαίθριοσ εμπορίοσ στη τερσαία ζώνη λιμένα
Βρατατίοσ για το έτος 2020». Με ηελ αλσηέξσ απόθαζε, κεηαμύ άιισλ θαζνξίζζεθαλ εβδνκήληα
πέληε (75) ζέζεηο κηθξνπσιεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ζε ρώξν ηνπ πάξθηγθ πνπ εθηείλεηαη αλαηνιηθά
ηνπ πεξηπηέξνπ Αζαλαζίνπ Αηθαηεξίλεο έσο δπηηθά ηνπ ινύλα πάξθ, ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.917 η.κ. ζηα
πιαίζηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο κε αθνξκή ηελ ηνπηθή ζξεζθεπηηθή ενξηή ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο
Βξαραηίνπ, από 23/7 έσο 27/7/2020 θαη κε αληάιιαγκα 150 επξώ γηα θάζε ζέζε.
Σύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο, ηόζν ην ζπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Βξαραηίνπ όζν ην Ν.Π.Γ.Γ.
«ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΤΑΜΔΗΟ ΒΟΦΑΣ» πνπ είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα
Βξαραηίνπ, πξνηείλνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ παλεγπξηνύ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο από θνηλόρξεζην ρώξν
πνπ αλήθεη ζηνλ Γήκν Βέινπ-Βόραο ζε ρώξν ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Βξαραηίνπ πνπ αλήθεη ζην
Γεκνηηθό Ληκεληθό Τακείν Βόραο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά, κε γλώκνλα ηε βνύιεζε
ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο Βξαραηίνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξ. 40/2018 (ΑΓΑ: 7ΗΕΦΨ9Π-6ΓΥ)
Καλνληζηηθήο Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ζέκα: «Χήθηζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο
Δκπνξνπαλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ», σο εμήο :
Άρθρο 4ο
Καηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 4.
Άρθρο 5ο
Καηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 4.
Άρθρο 8ο
Σηελ παξάγξαθν 1 δηαγξάθεηαη ε θξάζε: ……. «εκηός από εκείνες ηις θέζεις ποσ καθορίζθηκαν
περιμεηρικά ηοσ Αγίοσ Γημηηρίοσ για ηο πανηγύρι ηης Αγ.Παραζκεσής ζηη δημοηική κοινόηηηα
Βραταηίοσ, ηο οποίο καθορίζεηαι ζε εκαηόν είκοζι (120,00) εσρώ ανά θέζη ηεζζάρων μέηρων».
Ψο πξνο ηα ινηπά εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε αξ. 40/2018 Καλνληζηηθή Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 1/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
Ο Πξόεδξνο

Σα Κέιε

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο

2

ΑΔΑ: Ω2ΟΒΩ9Π-ΝΟΒ
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ
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