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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ  12ηρ / 13.07.2020 TAKTIKH ζςνεδπίαζηρ 

ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:   73/2020 

    Θέμα 1ο:  Έγκπιζη ειζόδος- εξόδος οσημάηυν ηηρ επισείπηζηρ με σπήζη ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ (ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ ΦΡΟΤΣΩΝ) VELOFRUIT ΗΚΔ, επί Γημοηικήρ 

οδού ζηην Κοινόηηηα Βέλος ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ. 

   

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     13η Ηοςλίος  έηοςρ 2020 ημέπα  Γεςηέπα  

και ώπα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   πκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 5226/09.07.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη   

έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο πκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.., θαζώο θαη ηεο ππαιιήινπ πνπ  

           ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο  

           εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 27, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

7. Μαζηοράθος Άγγειος 

8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

9. Ρόδος Νηθόιαος 

10. Καιιίρε Μαρία 

11. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

12. ηάτος Αλδρέας 

13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Νηθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Μαρία 

19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ληάθος Μηταήι 

21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

22. Βοσδούρες Νηθόιαος 

23. Κακπίηες Γεώργηος 
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24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Περρής Νηθόιαος 

27. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 1ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ  

έγθξηζε εηζόδνπ- εμόδνπ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε ρξήζε ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ 

(ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ ΦΡΟΤΣΩΝ) VELOFRUIT ΗΚΔ, επί Γεκνηηθήο νδνύ ζηελ Κνηλόηεηα Βέινπ ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ- Βόραο,  έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη:  

 
ΔΙΗΓΗΗ 

 
ΘΔΜΑ: ΔΓΚΡΙΗ ΔΙΟΓΟΤ ΔΞΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΜΔ ΥΡΗΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ & 

ΓΙΑΝΟΜΗ (ΤΚΔΤΑΣΗΡΙΟΤ ΦΡΟΤΣΩΝ)  VELOFRUIT IKE ΔΠΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΒΔΛΟΤ  ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τελ ππ’ αξίζκ. 4642/25-06-2020 αίηεζε ηνπ θνπ. Μπνπβή Αγγέινπ  κεηά ηωλ ζπλεκκέλωλ ηεο, 

2. Τν ζρέδην κε ζέκα «Είζνδνο Έμνδνο επί ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο» ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θνπ 

Φξηζηνδνύινπ Παλαγηώηε θαη ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνπ θνπ. Καινγεξάθε Αζαλαζίν, 

3. Τε ηερληθή έθζεζε ηνπ θνπ. Καινγεξάθε Αζαλαζίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο εηζόδνπ εμόδνπ επί ηεο 

πθηζηάκελεο επηρείξεζεο,  

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 119
Α
/16-06-2006, 

5. Τελ αξηζκ. 11/17 Εγθύθιην πεξί νδεγηώλ γηα ην Π.Δ. 118/06 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ  Νόκνπ 3852/2010, ΦΕΚ 87/07-06-2010, 

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

Η Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ καο εισηγείται ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο εηζόδνπ εμόδνπ νρεκάηωλ ηεο πθηζηάκελεο 

επηρείξεζεο όπωο πξνηείλεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ κερ. Μεραληθνπ θνπ. Καινγεξάθε Αζαλάζηνπ θαη ε νπνία 

επηζπλάπηεηαη ωο αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζήγεζεο καδί κε ην ζρέδην ηεο δηακόξθωζεο. 

Γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ηωλ πηλαθίδωλ θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Τερληθή 

Υπεξεζία ώζηε λα ηνπ ππνδείμεη ηηο ζέζεηο ηωλ πηλαθίδωλ. 

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

 Πέξαλ ηωλ άλω κέηξωλ αζθαιείαο, ζύκθωλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ  κεραληθνύ, έρεη γίλεη κέξηκλα 

γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνξξνή ηωλ νκβξίωλ πδάηωλ ηεο επηρείξεζεο θαη ην θωηηζκό ηεο επηρείξεζεο 

θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο. 

Τέινο, ηνλίδεηαη όηη ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ 

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

  

 

 

     

 Δπί ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο γλσκνδόηεζε η ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κε ηελ ππ΄αξηζ. 9/2020 

απόθαζή ηεο. 

    ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

   Ο θ. Παληαδήο θαηέζεζε κε ηειενκνηνηππία δήισζε- θαηαγγειία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία αξλείηαη λα 

ςεθίζεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο ζπλεδξίαζεο, δηακαξηπξόκελνο γηα ην γεγνλόο όηη ε ζπλεδξίαζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο (κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο), θαηά παξάβαζε ησλ θείκελσλ 

Η ΜΗΦΑΝΙΚΟΣ 

Ειδ. Σσνεργάτης Δημάρτοσ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
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δηαηάμεσλ θαη κε εληειώο απζαίξεην ηξόπν θαη νπδείο ιόγνο ζπληξέρεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλεδξίαζε 

δηα πεξηθνξάο θαη όρη κε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκβνύισλ, όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζηνπο ινηπνύο 

Γήκνπο ηνπ Ννκνύ καο, νύηε αλαγξάθεηαη ζηελ πξόζθιεζε πνηνο ιόγνο πθίζηαηαη γηα ηελ δηα πεξηθνξάο 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

    Σν ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε όπσο ιεπηνκεξώο ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με 26 τήθοςρ ςπέπ) 
        
     Δγκπίνει ηελ κειέηε εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε ρξήζε ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ (ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΟΤ ΦΡΟΤΣΩΝ) VELOFRUIT ΗΚΔ, επί Γεκνηηθήο νδνύ 

ζηελ Κνηλόηεηα Βέινπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ κερ. Μεραληθνπ θνπ. Καινγεξάθε Αζαλάζηνπ θαη ε νπνία επηζπλάπηεηαη σο 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο καδί κε ην ζρέδην ηεο δηακόξθσζεο. 

Γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ώζηε λα ηνπ ππνδείμεη ηηο ζέζεηο ησλ πηλαθίδσλ. 

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

 Πέξαλ ησλ άλσ κέηξσλ αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ  κεραληθνύ, έρεη 

γίλεη κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ην 

θσηηζκό ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο. 

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

ησλ εξγαζηώλ γηα ηε ζσζηή πινπνίεζε ησλ όξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έθζεζε. 

 

 Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  73/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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