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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                Εεςγολαηιό  19 Αππιλίος  2019 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ              Απιθ. Ππωη. : 3553 
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ                    
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 
 
 

                          Ππορ  
 

           Τον κ. …………………………………….. 

  Μέλορ ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ 

 

      Καλείζηε για ππώηη θοπά ηην 23η  Αππιλίος έηοςρ 2019 ημέπα Μ. Σπίηη και ώπα 11.30 

π.μ. να πποζέλθεηε ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ζηο Εεςγολαηιό για ζςνεδπίαζη ηακηική ηηρ 

Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ ζύμθυνα με ηο απθπ. 75 ηος  Ν.3852/2010 για ζςζήηηζη και λήτη 

απόθαζηρ επί ηυν παπακάηυ θεμάηυν:  

 

Θέμαηα Ζμεπήζιαρ Γιάηαξηρ   
 

1.  Πεπί μεηαηόπιζηρ κενυθένηορ πεπιπηέπος ζηην Τ.Κ. Βοσαφκού 

2. Έγκπιζη ειζόδος- εξόδος οσημάηυν ηηρ επισείπηζηρ «Επγαζηήπιο αλοςμινοκαηαζκεςών» 

ηος Σεππούκα Παναγιώηη επί ηηρ δημοηικήρ οδού (ανώνςμη) ζηη Δ.Κ. Βπασαηίος ηος Δήμος 

Βέλος- Βόσαρ. 

 
 
                                                            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 
 

                                                                            ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 :  Πεπί μεηαηόπιζηρ κενωθένηορ πεπιπηέπος ζηην Σ.Κ. Βοσαϊκού 

ΥΔΣΗΚΟ: ε από 19/03/2019 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπηθήο θνηλόηεηαο Βνραϊθνύ. 

  

αο δηαβηβάδνπκε ηελ από 19/03/2019 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Βνραϊθνύ κε 

ηελ νπνία απνθαζίζζεθε νκόθωλα λα κεηαθεξζεί θαη απνκαθξπλζεί από ηελ πιαηεία ην θελωζέλ (πιένλ 

ηεο 10 εηίαο) πεξίπηεξν ηδηνθηεζίαο Διέλεο θαη Αηθαηεξίλεο Μπηηζάθνπ, ιόγω εξγαζηώλ ζηελ πιαηεία 

Βνραϊθνύ. 

 

   Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθείαο δεκνηηθή ή 

ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ δήκνπ, επηηξέπεηαη ε κεηαηόπηζε 

πεξηπηέξνπ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.1044/1971 (πεξίπη. 3 ηεο ππνπαξ. Σ.2 ηνπ 

άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012 όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ λ. 4257/2014 (ΦΔΚ 

93/14-4-2014 η. Α΄) (εγθ. 38/23463/6-6-2014 ΤΠ.Δ.) 

 

   Ζ κεηαηόπηζε πεξηπηέξνπ γίλεηαη, είηε δηα ιόγνπο αζθαιείαο, θπθινθνξίαο, εμωξαϊζκνύ ηνπ 

πεξηβάιινληνο είηε γηα εθηέιεζε δεκνζίωλ, θνηλνηηθώλ, ή Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο έξγωλ, είηε 

θαηόπηλ αηηήζεωο ηνπ δηθαηνύρνπ απηνύ, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ύζηεξα 

από εηζεγήζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθή ή θνηλνηηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο 

ηνπ Γήκνπ. 

πλεπώο γηα ηελ κεηαηόπηζε πεξηπηέξνπ απαηηνύληαη: 

1. Απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο ηνπηθήο θνηλόηεηαο (ζπλεκκέλε) 

2. Δηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ δήκνπ 

3. Δξώηεκα ηνπ δήκνπ πξνο ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή γηα παξνρή γλώκεο (γηα ηε λέα ζέζε 

ηνπνζέηεζεο ηνπ πεξηπηέξνπ) 

4. Γλώκε ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο εληόο 20 εκεξώλ από ην εξώηεκα ηνπ δήκνπ (ηπρόλ 

αξλεηηθή εηζήγεζε είλαη δεζκεπηηθή) 

5. Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε κεηαηόπηζε. 

 

Σα έμνδα γηα ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ελ ιόγω πεξηπηέξνπ, βαξύλνπλ ηνλ δήκν. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 

                                           Ζ αξκόδηα ππάιιεινο 

 

                                               ΑΡΓΤΡΩ  ΑΡΡΖ 
 

ΘΔΜΑ 2ο : Έγκπιζη ειζόδος- εξόδος οσημάηων ηηρ επισείπηζηρ «Δπγαζηήπιο 

αλοςμινοκαηαζκεςών» ηος εππούκα Παναγιώηη επί ηηρ δημοηικήρ οδού (ανώνςμη) ζηη Γ.Κ. 

Βπασαηίος ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ. 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σελ ππ’ αξίζκ. 2855/02-04-2019 αίηεζε ηνπ θνπ. εξξνπθα Παλαγηώηε κεηά ηωλ ζπλεκκέλωλ 

ηεο. 

2. Σν ζρέδην κε ζέκα «Δίζνδνο Έμνδνο επί ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο» ηνπ Ζιεθηξνιόγνπ 

Μεραληθνύ θνπ Μπνύξκπνπια Ηωάλλε, 

3. Σε ηερληθή έθζεζε ηνπ παξαπάλω κεραληθνύ πνπ πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο εηζόδνπ εμόδνπ επί ηνπ 

θαηαζηήκαηνο εκπνξίαο θπηώλ, 
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4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Γ. 118/2006, ΦΔΚ 119
Α
/16-06-2006, 

5. Σελ αξηζκ. 11/17 Δγθύθιην πεξί νδεγηώλ γηα ην Π.Γ. 118/06 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Νόκνπ 3852/2010, ΦΔΚ 87/07-06-2010, 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 2696/1999 όπωο ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα, 

 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο ειζηγείηαι ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο εηζόδνπ εμόδνπ  ζην 

εξγαζηήξην αινπκηλνθαηαζθεπώλ ηνπ θνπ. εξξνύθα Παλαγηώηε  ην νπνίν βξίζθεηαη  επί αλώλπκεο  

δεκνηηθήο νδνύ εληόο νηθηζκνύ ζηε Γ.Κ. Βξαραηίνπ  θαη πξνηείλεη:  

 Σε δεκηνπξγία αλνίγκαηνο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 8κ ζηε ΒΑ πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί ωο είζνδνο έμνδνο ηωλ νρεκάηωλ. Ζ νπνηαδήπνηε ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο ζην 

ζεκείν ηεο εηζόδνπ εμόδνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζε απόζηαζε 2κ από ην όξην ηνπ νηθνπέδνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ αλνίγκαηνο. ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή επηβξάδπλζε-

επηηάρπλζε ηωλ νρεκάηωλ από ηελ επηρείξεζε ζην δεκνηηθό νδηθό δίθηπν. ην ζεκείν απηό 

ζα εθαξκνζηεί θίηξηλε δηαγξάκκηζε ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΟΚ. 

 Παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ  Κ.Ο.Κ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Μηα πηλαθίδα Ρ40 «Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε» εκπξόο από ηελ είζνδν-

έμνδν ηνπ νηθνπέδνπ, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζηάζκεπζε δηεξρόκελωλ νρεκάηωλ. 

2. Μηα πηλαθίδα Ρ2 «Τπνρξεωηηθή δηαθνπή πνξείαο (STOP)» ζηελ έμνδν από ην 

εξγαζηήξην αινπκηλνθαηαζθεπώλ. 

 ην ππόινηπν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ ζα δηαηεξεζεί ε πεξίθξαμε, ωο έρεη. 

 Πέξαλ ηωλ άλω κέηξωλ αζθαιείαο, ζύκθωλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ ειεθηξνιόγνπ 

κεραληθνύ, έρεη γίλεη κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνξξνή ηωλ νκβξίωλ πδάηωλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σέινο, ηνλίδεηαη όηη ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηωλ εξγαζηώλ γηα ηε ζωζηή πινπνίεζε ηωλ όξωλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

έθζεζε. 

 

 

 

 

Η ΜΗΦΑΝΙΚΟΣ 

Ειδ. Σσνεργάηης Δημάρτοσ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

 


