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ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ   
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                     

 

                 Α Π Ο  Π Α  Μ Α    
           

Από ηο πραθηηθό  ηες 2ες / 23 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 ζσλεδρίαζες 
ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής 

ηοσ Γήκοσ Βέιοσ - Βότας 
 

              Αρηζκός Απόθαζες:    4/2020 

                  ΘΔΜΑ : Γλωκοδόηεζε περί αποκάθρσλζες θοσβούθιηοσ ΣΑΞΙ από ηο 

πεδοδρόκηο επί ηες οδού Γ. Παπαλδρέοσ γηα ηε δηεσθόισλζε ηες δηέιεσζες ηωλ 

πεδώλ. 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23ε  ηνπ κελόο Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 

εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 11.30 π.κ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 2309/19.03.2020  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.  

 

                 Παρόληες                                                                           Απόληες 
 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο 

2. Ράπηεο Θεόδωξνο                 Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Καξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

 
           
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 2ο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ γλσκνδόηεζε 

πεξί απνκάθξπλζεο θνπβνύθιηνπ ΤΑΞΙ από ην πεδνδξόκην επί ηεο νδνύ Γ. Παπαλδξένπ γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο δηέιεπζεο ησλ πεδώλ, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 2/2020 απόθαζε ηεο 

Κνηλόηεηαο Ζεπγνιαηηνύ, κε ηελ νπνία ην Σπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο απνθάζηζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

θνπβνπθιίνπ ησλ ΤΑΞΙ από ην πεδνδξόκην επί ηεο Γ. Παπαλδξένπ ζην θέληξν ηνπ Ζεπγνιαηηνύ, γηα ηελ 

δηεπθόιπλζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρόκελσλ πεδώλ. 

   Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο δήισζε πσο ζπκθσλεί κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θνπβνπθιίνπ θαη πξνηείλεη όπσο απηό αληηθαηαζηαζεί κε άιιν πην ιεηηνπξγηθό θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζε 

άιιν ζεκείν λα γίλεη κεηά από πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαζέζνπλ νη επαγγεικαηίεο νδεγνί. 
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  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά, θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   Γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θνπβνπθιίνπ ησλ ΤΑΞΙ από ην πεδνδξόκην επί ηεο Γ. 

Παπαλδξένπ ζην θέληξν ηνπ Ζεπγνιαηηνύ, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο, 

γηα ηε δηεπθόιπλζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρόκελσλ πεδώλ. Τν ελ ιόγσ θνπβνύθιην ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε άιιν πην ιεηηνπξγηθό, ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηώλ νδεγώλ 

θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζα γίλεη ζε άιιν ζεκείν , θαηόπηλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηνπο 

νδεγνύο . 

 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  4/2020 
                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                             Τπνγξαθέο   

              
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο 

 

 ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     
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