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ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ   
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                     

 

                 Α Π Ο  Π Α  Κ Α    
           

Από ηο πρακηικό  ηης 3ης / 16 Ηοσνίοσ 2020 ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 
 

              Αριθμός Απόθαζης:    7/2020 

                  ΘΔΚΑ : Περί έγκριζης κσκλοθοριακών ρσθμίζεων ζηην περιοτή Βέλοσ. 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 16η  ηνπ κελόο Ηοσνίοσ ηνπ έηνπο 2020 

εκέξα Σρίηη θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 4208/12.06.2020  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλωζηνπνηήζεθε 

ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Ν.3852/2010, όπωο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ 

παξόληα έμη (6),  ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

                 Παρόνηες                                                                           Απόνηες 
 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο 

2. Ράπηεο Θεόδωξνο                  

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Μαξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

6. Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

 
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 

θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ πεξηνρή Βέινπ, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 

παξ.2 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 παξ.13 εδ. Α΄ ηνπ Ν. 4623/2019 : «Οη 

απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ θπθινθνξία ιακβάλνληαη από ηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο ηνπ δήκνπ θαη 

ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε …» .  

        Σηε ζπλέρεηα ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο 

θάησζη : 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Έσονταρ ςπότη: 

1. Τελ από 18-07-2013  ζύκβαζε ηνπ Γήκνπ κε ηνλ  κειεηεηή Ισάλλε Μάξε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

κειέηεο: «Μειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βέινπ». 

2. Τελ από Σεπηέκβξην  ηνπ 2015 «Μειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βέινπ» – Β΄ Φάζε (αξ. 

αλαζεώξεζεο 1). 

3. Τελ  αξηζκ. 206/2015  Απόθαζε  Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο θαη παξαιαβήο ηεο αλσηέξσ 

κειέηεο. 

4. Tελ  αξηζκ. 4995/22-05-2015 επηζηνιή ηνπ ΚΤΔΛ Ν. Κνξηλζίαο. 

5. Τν αξηζκ. 15/24-08-2016 πξαθηηθό ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο  Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. 
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6. Τελ αξηζκ. 2/2020 απόθαζε ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βέινπ. 

Εισηγούμεθα την έγκπιση τυν κςκλουοπιακών πςθμίσευν στην πεπιοσή Βέλος, όπσο απηέο 

απνηππώλνληαη ζην από Ννέκβξην ηνπ 2016 ζρέδην Π1- Α΄θάζε, ηνπ Μερ/θνύ Ισάλλε Μάξε, πεξί πξνηεηλόκελεο 

ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο σο εθαξκνγή ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Βέινπ,  πποκειμένος να 

εξασυαλιστεί ε θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ ηνπ νηθηζκνύ Βέινπ, ε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο ζην εζσηεξηθό δίθηπν θαη 

ηδηαίηεξα ηεο θηλεηηθόηεηαο εππαζώλ ρξεζηώλ όπσο πεδνί θαη πνδειάηεο θαη ε αύμεζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο 

αζθάιεηαο ζηνπο κεηαθηλνύκελνπο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. 

Γηα ηελ ππό εμέηαζε πεξηνρή Βέινπ, αθνύ εθπνλήζεθε αξρηθά ε Μειέηε  θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 

πεξηνρήο Βέινπ, ζηελ ζπλέρεηα έγηλε απνγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο θαη  δηακνξθώζεθε ην 

αλαθεξόκελν παξαπάλσ ζρέδην Π1 κε ηελ πξνηεηλόκελε ξπζκηζηηθή ζήκαλζε. 

Τνλίδεηαη πσο όιεο νη πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ΑΜΔΑ. 

Τέινο  ε θάιπςε  ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ θπθινθνξηαθήο κειέηεο ζα γίλεη από ηνλ 

Γήκν καο θαη δελ ζα επηβαξπλζεί ν θξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο. 

  

 

 
 

 

   

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά, θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Δγκρίνει ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή Βέλου όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζην από 

Ννέκβξην ηνπ 2016 ζρέδην Π1- Α΄θάζε, ηνπ Μερ/θνύ Ισάλλε Μάξε, πεξί πξνηεηλόκελεο ξπζκηζηηθήο 

ζήκαλζεο σο εθαξκνγή ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Βέινπ,  πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ ηνπ νηθηζκνύ Βέινπ, ε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο ζην 

εζσηεξηθό δίθηπν θαη ηδηαίηεξα ηεο θηλεηηθόηεηαο εππαζώλ ρξεζηώλ όπσο πεδνί θαη πνδειάηεο θαη ε 

αύμεζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο ζηνπο κεηαθηλνύκελνπο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. 

Γηα ηελ ππό εμέηαζε πεξηνρή Βέινπ, αθνύ εθπνλήζεθε αξρηθά ε Μειέηε  θπθινθνξηαθώλ 

ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βέινπ, ζηελ ζπλέρεηα έγηλε απνγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο θαη  

δηακνξθώζεθε ην αλαθεξόκελν παξαπάλσ ζρέδην Π1 κε ηελ πξνηεηλόκελε ξπζκηζηηθή ζήκαλζε. 

Τνλίδεηαη πσο όιεο νη πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ΑΜΔΑ. 

Τέινο  ε θάιπςε  ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ θπθινθνξηαθήο κειέηεο ζα γίλεη 

από ηνλ Γήκν καο θαη δελ ζα επηβαξπλζεί ν θξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο. 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  7/2020 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Μέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                             Τπνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο 

 

 ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     

H Σςντάξασα   Ο Αναπλ. Πποϊστάμενορ Τμήματορ  Ο Πποϊστάμενορ Δ/νσηρ 

 

Γεωπγία Σαντάπμη     Πέτπορ Πεντέπηρ      Δημήτπιορ Πολίτηρ 
Αγπον.-Τοπογπάυορ Μησ/κόρ ΠΕ6    Αγπον.-Τοπογπάυορ Μησ/κόρ ΠΕ              Πολιτικόρ Μησ/κόρ ΠΕ3 
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