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                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α    
Από ηο πρακηικό  ηης 8ης / 13.07.2022  ζσνεδρίαζης 

ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 
ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:    11 /2022 

ΘΔΜΑ 1ο :   Διζήγηζη περί ηέλεζης ηης εμποροπανήγσρης ηης Αγίας Παραζκεσής ηο έηος 

2022, ζε τώρο ηης τερζαίας ζώνης λιμένα Βραταηίοσ. 

  Πην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 13η   ηνπ κελόο Ιοσλίοσ  ηνπ έηνπο 2022 

εκέξα Τεηάρηη  θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 4934/08.07.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Ξξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Ξαπαθπξηάθνπ , 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 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 4 ήηνη : 

Ξαξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Ξξόεδξνο)    Ξεξξήο Ληθόιανο 

2. Οάπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Ξαλαγηώηεο 

3. Ρξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Ρξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Ρνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Οόδνο Ληθόιανο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε θαιέζηεθε θαη ν Ξξόεδξνο ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, θνο Βαζηιείνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο 

θαη παξαβξέζεθε.  

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

        Ν Ξξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε πεξί ηέιεζεο 

ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο ην έηνο 2022, ζε ρώξν ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Βξαραηίνπ, 

έζεζε ππόςε ηελ ππ’αξηζ. 7/2022 (ζε νξζή επαλάιεςε) Απόθαζε ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, κε ηελ νπνία 

απνθαζίζζεθε ε ηέιεζε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο ζηελ 

θνηλόηεηα Βξαραηίνπ γηα ην έηνο 2022, λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρώξν ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Βξαραηίνπ, 

όπσο έρεη θαζνξηζηεί κε ηελ ππ΄αξ.50/2021 (ΑΓΑ: 9Ο3ΜΝΜ2Ξ-ΤΟΔ) απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ ΛΞΓΓ : «Γεκνηηθό Ιηκεληθό Ρακείν Βόραο», ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 223827/23-12-2021 

(ΑΓΑ: 6ΜΦ0ΝΟ1Φ-ΒΤ3) απόθαζε ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ζε ρώξν έθηαζεο 1.917η.κ. πνπ απνηππώλεηαη σο ζέζε 1δ ζην από 22/11/2021 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ δήκνπ πνπ ζπλνδεύεη ηελ αλσηέξσ απόθαζε, γηα ηελ 

απνζπκθόξεζε πεδώλ θαη νρεκάησλ. 

Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 73 

ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΔΑ: 6Ι4ΛΩ9Π-Β64



ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με ηη ζύμθωνη γνώμη ηοσ Προέδροσ ηης Κοινόηηηας Βραταηίοσ) 

     Γνωμοδοηεί θεηικά πξνο ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην όπσο ε ηέιεζε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο κε αθνξκή ηνλ 

ενξηαζκό ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο ζηελ θνηλόηεηα Βξαραηίνπ γηα ην έηνο 2022, λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρώξν 

ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Βξαραηίνπ, όπσο έρεη θαζνξηζηεί κε ηελ ππ΄αξ.50/2021 (ΑΓΑ: 9Ο3ΜΝΜ2Ξ-ΤΟΔ) 

απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΛΞΓΓ : «Γεκνηηθό Ιηκεληθό Ρακείν Βόραο», ε νπνία 

λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 223827/23-12-2021 (ΑΓΑ: 6ΜΦ0ΝΟ1Φ-ΒΤ3) απόθαζε ηνπ Ππληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ζε ρώξν έθηαζεο 1.917η.κ. πνπ 

απνηππώλεηαη σο ζέζε 1δ ζην από 22/11/2021 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ δήκνπ 

πνπ ζπλνδεύεη ηελ αλσηέξσ απόθαζε, γηα ηελ απνζπκθόξεζε πεδώλ θαη νρεκάησλ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 11/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ν Ξξόεδξνο           Ρα Κέιε 

 πνγξαθή                                                                                                           πνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο 

 

ΑΔΑ: 6Ι4ΛΩ9Π-Β64
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