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Από ηο πρακηικό  ηης 8ης / 03 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2021 ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 
 

              Αριθμός Απόθαζης:    16/2021 

                  ΘΔΚΑ : Διζήγηζη περί ηροποποίηζης ηης σπ’αριθ. 242/2011 κανονιζηικής 

Απόθαζης ως προς ηο άρθρο 8 «Θαθοριζμός Θοινότρηζηων Υώρων». 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 3η  ηνπ κελόο Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2021 

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

έπεηηα από ηελ  αξηζ. 5754/29.07.2021  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 

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

ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’αξηζ. 242/2011 θαλνληζηηθήο Απόθαζεο σο πξνο ην άξζξν 8 «Θαζνξηζκόο 

Θνηλόρξεζησλ Υώξσλ», έζεζε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 4/2021 απόθαζε ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία εηζεγείηαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 242/2011 

Θαλνληζηηθήο Απόθαζεο σο πξνο ην άξζξν 8 : «Θαζνξηζκόο Θνηλόρξεζησλ Υώξσλ», πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε απηό έθηαζε 10,80 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν ηνπ δεκνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο Βξαραηίνπ (δπηηθά ηνπ θαηαζηήκαηνο ΘΣΔΙ), θαηόπηλ αηηήζεσο ηεο θαο MUSA ELONA, 

ηδηνθηήηξηα θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.  
 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξ. 73 παξ. 1 Β΄ ΘΘ ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

     Γνωμοδοηεί θεηικά πξνο ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 242/2011 

Θαλνληζηηθήο Απόθαζεο πεξί έγθξηζεο – ςήθηζεο θαλνληζκνύ ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ , σο 

πξνο ην άξζξν 8 : «Θαζνξηζκόο Θνηλόρξεζησλ Υώξσλ», ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε ρξήζεο, 

γηα λα πξνζηεζεί έθηαζε 10,80 η.κ. ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο Βξαραηίνπ 

(δπηηθά ηνπ θαηαζηήκαηνο ΘΣΔΙ). 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  16/2021 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

  

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     
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