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Από το Πρακτικό της  2/ 03-03-2020  συνεδρίασης

του Κοινοτικού Συμβουλίου  Βέλου 

  Στο Βέλο  και στο Κοινοτικό Κατάστημα  σήμερα την  3 Μαρτίου   έτους 2020  ημέρα

Τρίτη και ώρα 19,30   συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο, ύστερα

από την   28-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου   Συμβουλίου, που επιδόθηκε

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 89 του Ν.4555/2018, σε κάθε ένα Κοινοτικό Σύμβουλο

  Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κα Μαζουροπούλου Θεοδώρα .

   Ακολούθως  διαπιστώθηκε  από  τον  Πρόεδρο   πως  υπήρχε  νόμιμη  απαρτία,

δεδομένου ότι σε σύνολο  7  μελών, παραβρέθηκαν παρόντα 5 και ονομαστικά οι:

                           Παρόντες                                           Απόντες
            

1. Καλογερόπουλος Ανδρέας 
(Πρόεδρος)

2. Σωτηρόπουλος Παναγιώτης  
3. Τσάλη Μπουλντά Ιωάννα 
4. Μαργαρίτης Μαργαρίτης
5. Καρούζος Ιωάννης

               Οικονόμου Ιωάννης
               Δρίμας Ιωάννης 

          Αριθμός Απόφασης:   2/2020

                       Περίληψη: ΄Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βέλου 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε :Το Τμήμα Μελετών και επιβλέψεων 

Τεχνικών έργων του Δήμου Βέλου Βόχας μας κοινοποίησε την 20-02-2020 την εισήγηση 

της σχετικά με τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιοχής Βέλου η οποία έχει ως 

εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 18-07-2013  σύμβαση του Δήμου με τον  μελετητή Ιωάννη Μάρη για την

εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιοχής Βέλου».

2. Την από Σεπτέμβριο  του 2015 «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιοχής Βέλου» –

Β΄ Φάση (αρ. αναθεώρησης 1).

3. Την  αριθμ. 206/2015  Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και παραλαβής

ΑΔΑ: ΩΨΘΓΩ9Π-ΓΕΗ



της ανωτέρω μελέτης.

4. Tην  αριθμ. 4995/22-05-2015 επιστολή του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας.

5. Το αριθμ.  15/24-08-2016  πρακτικό  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων  της

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εισηγούμεθα την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βέλου,  όπως

αυτές  αποτυπώνονται  στο  από  Νοέμβριο  του  2016  σχέδιο  Π1-  Α΄φάση,  του  Μηχ/κού  Ιωάννη

Μάρη, περί προτεινόμενης ρυθμιστικής σήμανσης ως εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

της περιοχής του Βέλου,  προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων

υποδομών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού

Βέλου, η βελτίωση της προσπελασιμότητας στο εσωτερικό δίκτυο και ιδιαίτερα της κινητικότητας

ευπαθών χρηστών όπως πεζοί και ποδηλάτες και η αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στους

μετακινούμενους όλων των κατηγοριών.

Για την υπό εξέταση περιοχή Βέλου, αφού εκπονήθηκε αρχικά η Μελέτη  κυκλοφοριακών

ρυθμίσεων  περιοχής  Βέλου,  στην  συνέχεια  έγινε  απογραφή  της  υφιστάμενης  ρυθμιστικής

σήμανσης  και   διαμορφώθηκε  το  αναφερόμενο  παραπάνω  σχέδιο  Π1  με  την  προτεινόμενη

ρυθμιστική σήμανση.

Τονίζεται πως όλες οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υποστηρίζουν τις ανάγκες

των ΑΜΕΑ.

Τέλος   η  κάλυψη  της  δαπάνης  για  την  εφαρμογή της  εν  λόγω κυκλοφοριακής

μελέτης θα γίνει από τον Δήμο μας και δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

 Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εισήγηση του    Τμήματος Μελετών και επιβλέψεων Τεχνικών έργων 

του Δήμου Βέλου Βόχας  ως  έχει στο σύνολο της .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

 
                                ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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