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ΘΔΜΑ : Γιαηύπυζη γνώμηρ επί ηηρ μελέηηρ πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν
(ΜΠΔ) για ηην έγκπιζη πεπιβαλλονηικών όπυν ηος έπγος «Νέοι κςκλικοί κόμβοι ζηην
είζοδο ηηρ πόληρ Εεςγολαηιού, θέζη Γπάνα και ζηην είζοδο ηηρ πόληρ Βπασαηίος,
θέζη Νεκποηαθείο».
ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 1η ηνπ κελόο Φεβποςαπίος ηνπ έηνπο
2021 εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 11.00 π.μ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ αξηζ. 584/28.01.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ ΓεκάξρνπΠξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ 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 Θεόδσξνο
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
δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ (ΚΠΔ) γηα ηελ έγθξηζε
πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ «Λένη θπθιηθνί θόκβνη ζηελ είζνδν ηεο πόιεο Εεπγνιαηηνύ, ζέζε
Γξάλα θαη ζηελ είζνδν ηεο πόιεο Βξαραηίνπ, ζέζε Λεθξνηαθείν», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηα θάησζη:
Α. Σν κε Α.Π 163/12-01-2021/13-01-2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ
Γήκνπ,
Α. Σν κε Α.Π. 1465/701/07-01-2021 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο
Ιεηηνπξγίαο, Γ/λζε Γηνίθεζεο, Σκήκα πιινγηθώλ Οξγάλσλ, Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην, κε ζέκα : Απνζηνιή
Αλαθνίλσζεο γηα δεκνζίεπζε, όπνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη ν Γήκνο παξαθαιείηαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ
αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Γ. Σελ από 7-01-2021 Αλαθνίλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ :
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ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ έρεη δηαβηβαζζεί από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
ΠΓΔ & Η, Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ, Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ θαη Υσξηθνύ
ρεδηαζκνύ, κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. νηθ. 225368/15-12-2020 έγγξαθό ηεο, γηα δεκνζηνπνίεζε, δηαβνύιεπζε θαη
γλσκνδόηεζε θάθεινο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ (ΚΠΔ) κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη θαιεί ην θνηλό λα
ελεκεξσζεί θαη ην ελδηαθεξόκελν θνηλό λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπ, θαζώο θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,
ηελ Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο θαη ηα πκβνύιηα Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο.
Δίδορ Φακέλος :
Κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΚΠΔ) γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ: « Λένη
θπθιηθνί θόκβνη ζηελ είζνδν ηεο πόιεο Εεπγνιαηηνύ, ζέζε Γξάλα θαη ζηελ είζνδν ηεο πόιεο Βξαραηίνπ, ζέζε
Λεθξνηαθείν », ζην Γήκν Βέινπ Βόραο Π.Δ. Θνξηλζίαο (ΠΔΣ : 1911206629), πνπ αλήθεη ζηελ Τπνθαηεγνξία Α2 ηεο
Οκάδαο κε α/α 04, ζύκθσλα κε ηελ Τ.Ο. 1958/2012 (ΦΔΘ 21Β΄).
Φοπέαρ ηος έπγος ή ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ : «ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ».
Ζμεπομηνία έναπξηρ και λήξηρ ηηρ δημόζιαρ διαβούλεςζηρ : Από 07-01-2021 έσο 05-02-2021.
Ζμεπομηνίερ έναπξηρ και λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηην καηάθεζη ηυν απότευν ηος ενδιαθεπόμενος
κοινού : Από 07-01-2021 έσο 05-02-2021.
Αξκόδηα γηα ην έξγν ή ηε δξαζηεξηόηεηα πεξηβαιινληηθή αξρή: Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Π.Γ.Δ. θαη Η., Γ/λζε
Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ, Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ.
Αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πιεξνθνξηώλ,
ηελ θαηάζεζε απόςεσλ ησλ πνιηηώλ θαη ηελ εηζήγεζε ζην ΠΔ.Τ. Πεινπνλλήζνπ:
Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Θνξηλζίαο.
Δθεκεξίδα Γεκνζίεπζεο ηεο Αλαθνίλσζεο ΘΟΡΗΛΘΗΑΘΖ ΖΚΔΡΑ.
ύλδεζκνο Ηζηνζειίδαο, όπνπ γίλεηαη ε δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο :www.ppel.gov.gr

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά από ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ δηαηύπσζε ζύκθσλεο γλώκεο επί ηνπ θαθέινπ ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ (ΚΠΔ),
γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ «Λένη θπθιηθνί θόκβνη ζηελ είζνδν ηεο πόιεο
Εεπγνιαηηνύ, ζέζε Γξάλα θαη ζηελ είζνδν ηεο πόιεο ηνπ Βξαραηίνπ, ζέζε Λεθξνηαθείν».
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 1/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
Ο Πξόεδξνο

Σα Κέιε

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ
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