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ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ   
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                     

 

                 Α Π Ο  Π Α  Κ Α    
           

Από ηο ππακηικό  ηηρ 4ηρ / 13 Ηοςλίος 2020 ζςνεδπίαζηρ 
ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ 

ηος Γήμος Βέλος - Βόσαρ 
 

              Απιθμόρ Απόθαζηρ:    9/2020 

                  ΘΔΚΑ : Έγκπιζη ειζόδος- εξόδος οσημάηων ηηρ επισείπηζηρ με σπήζη 

ΘΔΛΣΡΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ & ΓΗΑΛΟΚΖ (ΤΘΔΤΑΣΖΡΗΟΤ ΦΡΟΤΣΩΛ) VELOFRUIT 

ΗΘΔ, επί Γημοηικήρ οδού ζηην Θοινόηηηα Βέλος ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ. 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 13η  ηνπ κελόο Ηοςλίος ηνπ έηνπο 2020 

εκέξα Γεςηέπα  θαη ώξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 5225/09.07.2020  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.  

                 Παπόνηερ                                                                           Απόνηερ 
 

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 ζε γλσκνδόηεζε επί 

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 ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ 

Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

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

2. Σν ζρέδην κε ζέκα «Δίζνδνο Έμνδνο επί ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο» ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θνπ 

Υξηζηνδνύινπ Παλαγηώηε θαη ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνπ θνπ. Καινγεξάθε Αζαλαζίν, 
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3. Σε ηερληθή έθζεζε ηνπ θνπ. Καινγεξάθε Αζαλαζίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο εηζόδνπ εμόδνπ επί ηεο 

πθηζηάκελεο επηρείξεζεο,  

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, 

Η Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 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 Σερληθή 

Τπεξεζία ώζηε λα ηνπ ππνδείμεη ηηο ζέζεηο ηωλ πηλαθίδωλ. 

 ην 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. 

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. 

 

 
 

  

          

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 73 παξ. 1 Β΄ ΗΗ ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

     Γνωμοδοτεί θετικά πξνο ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην γηα 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- Βόρα, κε ηνπο όξνπο θαη 

πξνϋπνζέζεηο όπσο αλαιπηηθά εθηέζεθαλ ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, θαζώο θαη 

ηελ ηερληθή έθζεζε Μεραληθνύ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  9/2020 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Μέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                             Τπνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο 

 

 ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     

 

Η ΜΗΦΑΝΙΚΟΣ 

Ειδ. Σσνεργάτης Δημάρτοσ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
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