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ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ   
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                     

 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α    
           

Από ηο πρακηικό  ηης 6ης / 19 ΜΑΪΟΥ 2021 ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 
 

              Αριθμός Απόθαζης:    11/2021 

                  ΘΔΜΑ : Περί μεηαηόπιζης περιπηέροσ ζηην Κοινόηηηα Βραταηίοσ. 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 19η  ηνπ κελόο Μαΐοσ ηνπ έηνπο 2021 

εκέξα Τεηάρηη  θαη ώξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 3428/14.05.2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ 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.  

                 Παρόνηες                                                                           Απόνηες 
 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο                 Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Καξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

ηε ζπλεδξίαζε θαιέζηεθε θαη παξαζηάζεθε θαη ν Πξόεδξνο ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ 
           
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 2ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε πεξί 

κεηαηόπηζεο πεξηπηέξνπ ζηελ Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ όηη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 4257/2014 : «3. Κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ θαη απνηππώλνληαη ζε ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

αξκόδνπζαο θιίκαθαο, ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη επθξηλώο θαη κε βάζε ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε, ην 

θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ, ν πεξηβάιινλ ρώξνο ηνπ θαη ν επξύηεξνο θνηλόρξεζηνο, πεξηβάιισλ ρώξνο. 

Ζ αλσηέξσ απόθαζε εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθείαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη εηζήγεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, όπνπ απηή πθίζηαηαη. Κε όκνηα απόθαζε, επηηξέπεηαη ε κεηαηόπηζε 

πεξηπηέξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.δ. 1044/1971.» 

 
  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη ζηα κέιε ηελ ππ’ αξηζ. 3/2021 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 

Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε κεηαηόπηζε ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ 

βξίζθεηαη κπξνζηά ζην θηίξην ηνπ ΟΣΔ επί ηεο Π.Δ.Ο. ζε λέν ρώξν πνπ βξίζθεηαη βόξεηα ηεο 
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ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ΟΔ ζηε γσλία ηεο νδνύ Δι.Βεληδέινπ κε ρσκάηηλε νδό, λόηηα ηεο ΔΣΠΑΘΟ , 

όπσο απηόο απεηθνλίδεηαη ζε ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

δήκνπ Βέινπ-Βόραο, θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη νκαιήο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ. 

  Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θαη 

κεηά από ζπδήηεζε  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Γνωμοδοηεί ζεηηθά γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζην θηίξην ηνπ ΟΣΔ επί 

ηεο Π.Δ.Ο. ζε λέν ρώξν πνπ βξίζθεηαη βόξεηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ΟΔ ζηε γσλία ηεο νδνύ 

Δι.Βεληδέινπ κε ρσκάηηλε νδό, λόηηα ηεο ΔΣΠΑΘΟ , όπσο απηόο απεηθνλίδεηαη ζε ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ δήκνπ Βέινπ-Βόραο, θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο 

ηεο παξνύζαο απόθαζεο, γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη νκαιήο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ. 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  11/2021 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

  

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     
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