Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.04.12 14:26:57
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Ν52Ω9Π-038

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τθσ 4θσ/ 09.04.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 29/2021
Θζμα 8ο: Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ιδιοκτθςίασ «Θλίασ Ρεκοφμθσ &
ια ΟΕ», επί τθσ ΠΕΟ Κορίνκου Πατρϊν ςτθν Κοινότθτα Βραχατίου του Διμου Βζλου Βόχασ.
το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζευγολατιοφ ςιμερα τθν 09θ του μθνόσ Απριλίου ζτουσ 2021 θμζρα
Παραςκευι και ϊρα 19:30 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 2269/05.04.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ),
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του Κορωνοιοφ
covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), ςτουσ
Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ δεν
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.
Σον Διμαρχο αναπλιρωςε ο Αντιδιμαρχοσ κ. Θεόδωροσ Ράπτθσ, νόμιμοσ αναπλθρωτισ του.
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν, παραβρζκθκαν παρόντα 25 μζλθ και ονομαςτικά οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ
1. Λιάκοσ Μιχαιλ
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ
2. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ
4. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ
(δεν προςιλκαν αν και
5. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ
προςκλικθκαν νόμιμα)
6. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ
7. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ, προςιλκε ςτο 2ο κζμα τθσ θμ. διάταξθσ
8. Καλλίρθ Μαρία
9. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ
10. Ρόηοσ Νικόλαοσ
11. ιάχοσ Ανδρζασ
12. Σριανταφφλλου Κων/νοσ
13. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ
14. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ
15. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου
16. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ
17. Πανταηισ Παναγιϊτθσ
18. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ
19. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ
20. Δθμθτρίου Μαρία
21. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ
22. Περρισ Νικόλαοσ
23. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ
24. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ
25. Μπιτςάκου Αςπαςία
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τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου.
υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κάτωκι Πρόεδροι :
1. Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Χαλκείου κ. Εμμανουιλ Μπακιρτηισ
2. Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ κ. Ευάγγελοσ Δαγρζσ
ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ :
1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ
Πρόεδροσ Κρθνϊν
2. Δθμιτριοσ Καλαντηισ Πρόεδροσ τιμάγκασ
3. Κεχαγιάσ Περίανδροσ
Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ
4. Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ Πρόεδροσ Βζλου
5. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ 6. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ
7. Γεϊργιοσ Βαςιλείου
Πρόεδροσ Βραχατίου 8. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου
9. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ
Πρόεδροσ Πουλίτςασ 10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ Πρόεδροσ Σαρςινων
11. Ντοφβοσ Βαςίλειοσ
Πρόεδροσ ουλθναρίου 12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ Πρόεδροσ Μπολατίου
13. Μπουγάσ Κων/νοσ
Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου

Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 8ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων
τθσ επιχείρθςθσ ιδιοκτθςίασ ϋϋ Θλίασ Ρεκοφμθσ και ια ΟΕϋϋ, επί τθσ ΠΕΟ Κορίνκου Πατρϊν ςτθν
Κοινότθτα Βραχατίου του Διμου Βζλου Βόχασ» και ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν υπϋ αρικμ.
08/2021 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ που γνωμοδοτεί κετικά προσ το Δθμοτικό
υμβοφλιο για τθν ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ΗΛΙΑ ΡΕΚΟΤΜΗ & ΙΑ ΟΕ
επί τθσ ΠΕΟ Κορίνκου Πατρϊν ςτθν Κοινότθτα Βραχατίου του Διμου Βζλου Βόχασ,
και τθν κάτωκι ειςιγθςθ :
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΗ ΕΙΟΔΟΤ ΕΞΟΔΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΗΛΙΑ ΡΕΚΟΤΜΗ &
ΙΑ ΟΕ ΕΠΙ ΣΗ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ.
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σθν υπ’ αρίκμ. 1944/24-03-2021 αίτθςθ του κου. Ηλία Ρεκοφμθ μετά των ςυνθμμζνων τθσ,
2. Σο ςχζδιο με κζμα «Σοπογραφικό Διάγραμμα» του Πολιτικοφ Μθχανικοφ κου Θφμιου
Σςιλιμπάρθ,
3. Σθ τεχνικι ζκκεςθ του παραπάνω μθχανικοφ που περιγράφεται ο τρόποσ ειςόδου εξόδου επί
τθσ επιχείρθςθσ,
4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 119Α/16-06-2006,
5. Σθν αρικμ. 11/17 Εγκφκλιο περί οδθγιϊν για το Π.Δ. 118/06
6. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010, ΦΕΚ 87/07-06-2010,
7. Σισ διατάξεισ του Νόμου 2696/1999 όπωσ ιςχφουν μζχρι ςιμερα,
Η Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου μασ ειςηγείται τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ ειςόδου εξόδου
οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ιδιοκτθςία του κου. Ηλία Ρεκοφμθ και προτείνει:


Η είςοδοσ ζξοδοσ των οχθμάτων ςτθν επιχείρθςθ να γίνεται από τθν ΠΕΟ Κορίνκου
Πατρϊν ςτθν οποία ζχει ιδθ δθμιουργθκεί άνοιγμα

μικουσ 5,50μ το οποίο

χρθςιμοποιείται για τθν είςοδο ζξοδο των οχθμάτων. Η κίνθςθ των οχθμάτων κα
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πραγματοποιείται εντόσ του χϊρου ςτάκμευςθσ ο οποίοσ βρίςκεται εμπροςκεν του
κτίςματοσ και δθ ςτθ Νότια πλευρά του οικοπζδου, που χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ.


Σο κοινόχρθςτο ιδθ διαμορφωμζνο τμιμα τθσ ΠΕΟ ςτθ πρόςοψθ τθσ επιχείρθςθσ να
διαγραμμιςτεί με χρϊμα κίτρινο το οποίο κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ κυκλοφοριακισ
ςιμανςθσ.



Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Κ.Ο.Κ και ςυγκεκριμζνα:
1. Μια πινακίδα Ρ40 «Απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ» ςτθ νότια πλευρά του
οικοπζδου , ϊςτε να αποφεφγεται θ ςτάκμευςθ διερχόμενων οχθμάτων.
2. Μια πινακίδα Ρ2 «Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ (STOP)» ςτο τμιμα τθσ ειςόδου
εξόδου και πριν τθν ζξοδο των οχθμάτων από τθν επιχείρθςθ.
3. Μια πινακίδα Ρ48 «Τποχρεωτικι πορεία προσ τα δεξιά» ςτο τμιμα τθσ ειςόδου
εξόδου των οχθμάτων πριν τθν ζξοδο των οχθμάτων από τθν επιχείρθςθ ςτθν
Νοτιοδυτικι πλευρά του οικοπζδου.
Για τθν ακριβι τοποκζτθςθ των πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ ο ιδιοκτιτθσ οφείλει
να ειδοποιιςει τθν Σεχνικι Τπθρεςία ϊςτε να του υποδείξει τισ κζςεισ των πινακίδων.


το υπόλοιπο τμιμα του οικοπζδου κα διατθρθκεί θ περίφραξθ, ωσ ζχει.



Πζραν των άνω μζτρων αςφαλείασ, ςφμφωνα με τθ τεχνικι ζκκεςθ του μθχανικοφ, ζχει
γίνει μζριμνα για τθν ικανοποιθτικι απορροι των ομβρίων υδάτων τθσ επιχείρθςθσ.



Επίςθσ δεν απαιτείται φωτιςμόσ του τμιματοσ τθσ ειςόδου εξόδου τθσ επιχείρθςθσ κατά
τισ βραδινζσ ϊρεσ εφόςον θ λειτουργία περιορίηεται κατά τισ ϊρεσ 07:00πμ ζωσ 17:00.

Σζλοσ, τονίηεται ότι ο ιδιοκτιτθσ οφείλει να ειδοποιιςει τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου για τθ
ςωςτι υλοποίθςθ των όρων που αναφζρονται παραπάνω.

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ειδ. Συνεργάτησ Δημάρχου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,
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ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τθ μελζτθ ειςόδου - εξόδου οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ιδιοκτθςίασ

«ΘΛΙΑ

ΡΕΚΟΤΜΘ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ», επί τθσ ΠΕΟ Κορίνκου Πατρϊν ςτθν Κοινότθτα Βραχατίου του Διμου
Βζλου Βόχασ, με τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ :


Η είςοδοσ ζξοδοσ των οχθμάτων ςτθν επιχείρθςθ να γίνεται από τθν ΠΕΟ Κορίνκου
Πατρϊν ςτθν οποία ζχει ιδθ δθμιουργθκεί άνοιγμα μικουσ 5,50μ το οποίο
χρθςιμοποιείται για τθν είςοδο ζξοδο των οχθμάτων. Η κίνθςθ των οχθμάτων κα
πραγματοποιείται εντόσ του χϊρου ςτάκμευςθσ ο οποίοσ βρίςκεται εμπροςκεν του
κτίςματοσ και δθ ςτθ Νότια πλευρά του οικοπζδου, που χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ.
 Σο κοινόχρθςτο ιδθ διαμορφωμζνο τμιμα τθσ ΠΕΟ ςτθ πρόςοψθ τθσ επιχείρθςθσ να
διαγραμμιςτεί με χρϊμα κίτρινο το οποίο κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ κυκλοφοριακισ
ςιμανςθσ.
 Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Κ.Ο.Κ και ςυγκεκριμζνα:
4. Μια πινακίδα Ρ40 «Απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ» ςτθ νότια πλευρά του
οικοπζδου , ϊςτε να αποφεφγεται θ ςτάκμευςθ διερχόμενων οχθμάτων.
5. Μια πινακίδα Ρ2 «Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ (STOP)» ςτο τμιμα τθσ ειςόδου
εξόδου και πριν τθν ζξοδο των οχθμάτων από τθν επιχείρθςθ.
6. Μια πινακίδα Ρ48 «Τποχρεωτικι πορεία προσ τα δεξιά» ςτο τμιμα τθσ ειςόδου
εξόδου των οχθμάτων πριν τθν ζξοδο των οχθμάτων από τθν επιχείρθςθ ςτθν
Νοτιοδυτικι πλευρά του οικοπζδου.
Για τθν ακριβι τοποκζτθςθ των πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ ο ιδιοκτιτθσ οφείλει
να ειδοποιιςει τθν Σεχνικι Τπθρεςία ϊςτε να του υποδείξει τισ κζςεισ των πινακίδων.
 το υπόλοιπο τμιμα του οικοπζδου κα διατθρθκεί θ περίφραξθ, ωσ ζχει.
 Πζραν των άνω μζτρων αςφαλείασ, ςφμφωνα με τθ τεχνικι ζκκεςθ του μθχανικοφ, ζχει
γίνει μζριμνα για τθν ικανοποιθτικι απορροι των ομβρίων υδάτων τθσ επιχείρθςθσ.
 Επίςθσ δεν απαιτείται φωτιςμόσ του τμιματοσ τθσ ειςόδου εξόδου τθσ επιχείρθςθσ κατά
τισ βραδινζσ ϊρεσ εφόςον θ λειτουργία περιορίηεται κατά τισ ϊρεσ 07:00πμ ζωσ 17:00.
Ο ιδιοκτιτθσ οφείλει να ειδοποιιςει τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου για τθ ςωςτι υλοποίθςθ των
όρων που αναφζρονται παραπάνω.

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 29/2021
υντάχκθκε και υπογράφεται
O Πρόεδροσ
Σα Μζλθ
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΜΙΧΑΘΛ ΔΡΑΛΘ

4

