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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                       
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                   

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  4θσ/ 09.04.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

Αρικμόσ Απόφαςθσ:  30/2021 

Θζμα 9ο:  Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων ςε κατοικία ιδιοκτθςίασ κ. Μαρίασ Γιαννοποφλου 

επί τθσ ΠΕΟ Κορίνκου Πατρϊν ςτθν Κοινότθτα Κοκκωνίου του Διμου Βζλου Βόχασ και υποβολι 

πρόταςθσ για τθ μεταφορά ςτάςθσ – ςτεγάςτρου λεωφορείου.  

 
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 προςήλθαν αν και 
5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                            προςκλήθηκαν νόμιμα) 
6.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                 
7.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ,   προςιλκε ςτο 2

ο
 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  
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                24. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ                   
                25.  Μπιτςάκου Αςπαςία  
 

      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 9ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων 

ςε κατοικία ιδιοκτθςίασ κ. Μαρίασ Γιαννοποφλου επί τθσ ΠΕΟ Κορίνκου Πατρϊν ςτθν Κοινότθτα 

Κοκκωνίου του Διμου Βζλου Βόχασ και υποβολι πρόταςθσ για τθ μεταφορά ςτάςθσ – 

ςτεγάςτρου λεωφορείου» και ζκεςε υπόψθ των μελϊν α) τθν υπϋ αρικμ. 07/2021 Απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ που γνωμοδοτεί κετικά προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο για τθν ζγκριςθ 

ειςόδου εξόδου οχθμάτων ςε κατοικία ιδιοκτθςίασ κ. Μαρίασ Γιαννοποφλου επί τθσ ΠΕΟ Κορίνκου 

Πατρϊν ςτθν Κοινότθτα Κοκκωνίου του Διμου Βζλου Βόχασ και για τθ μεταφορά τθσ ςτάςθσ 

λεωφορείου, που βρίςκεται ςτο Νότιο Ανατολικό Άκρο λόγω δθμιουργίασ προβλιματοσ ςτθν 

ορατότθτα τθσ ειςόδου εξόδου οχθμάτων ςτθν εν λόγω  ιδιοκτθςία. Η νζα κζςθ τθσ ςτάςθσ 

προτείνεται να δθμιουργθκεί ςτο Νότιο Δυτικό άκρο τθσ ιδιοκτθςίασ ςε απόςταςθ 18.00 μ. από τθν 

ιδθ υφιςτάμενθ επί τουσ πεηοδρομίου και β) τθν κάτωκι ειςιγθςθ :  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΔΓΚΡΙΗ ΔΙΟΓΟΤ ΔΞΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Δ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ θαο. ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΠΙ ΣΗ ΠΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΠΑΣΡΩΝ  ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΚΚΩΝΙΟΤ ΚΑΙ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΑΗ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟΤ. 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σελ ππ’ αξίζκ. 1943/05-04-2021 αίηεζε ηεο θπξίαο Γηαλλνπνπινπ Μαξίαο κεηά ηωλ 

ζπλεκκέλωλ ηεο, 

2. Σν ζρέδην κε ζέκα «Καηαζθεπή εηζόδνπ εμόδνπ θαη κεηαθνξά ζηάζεο ιεωθνξείνπ επί 

ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο» ηεο Γηπι. Πνι. Μεραληθνύ θαο. Βαζηιηθήο Κνληνππξγηά. 

3. Σελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ηδίαο  κεραληθνύ πνπ πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο εηζόδνπ εμόδνπ επί ηεο 

λεόδκεηεο θαηνηθίαο,  

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 
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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 ειζηγείηαι ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο εηζόδνπ εμόδνπ νρεκάηωλ 

επί ηεο θαηνηθίαο ηδηνθηεζίαο Γηαλλνπνύινπ Μαξίαο θαη πξνηείλεη:  

 Η είζνδνο έμνδνο ηωλ νρεκάηωλ ζηελ ππό αλέξγεζε θαηνηθία  βξίζθεηαη  ζηε Νόηηα  πιεπξά 

ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ελ ιόγω ηδηνθηεζίαο. πγθεθξηκέλα, ζα δεκηνπξγεζεί ζηε πιεπξά απηή ηνπ 

νηθνπέδνπ θαη δε ζην ΝΑ ηκήκα ηεο άλνηγκα κήθνπο 4,00κ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη  γηα 

ηελ είζνδν έμνδν ηωλ νρεκάηωλ ζηελ ελ ιόγω νηθία. Σν άλνηγκα ζα ηνπνζεηεζεί θαηά 1.00κ 

εζωηεξηθά ηεο όιεο πεξηηνίρηζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θίλεζεο επί θαη από ηελ ΠΔΟ 

Κνξίλζνπ Παηξώλ. Η δηακόξθωζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα είλαη 

από εκθαλέο νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.  

 Παξάιιεια ζα γίλεη ππνβηβαζκόο ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ βξίζθεηαη έκπξνζζελ ηνπ αλνίγκαηνο 

‘ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θίλεζε ηωλ νρεκάηωλ εληόο θαη εθηόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηνθηεζίαο. 

 Δπίζεο  ζα ηνπνζεηεζεί πξνεηδνπνηεηηθόο αλαιάκπνληαο θαλόο θαηάιιεινπ ρξωκαηηζκνύ 

ζην ΝΑ άθξν ηεο πεξίθξαμεο ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κόλν θαηά ηελ είζνδν έμνδν ηωλ 

νρεκάηωλ ζηελ νηθία.    

 ην ππόινηπν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ ζα δηαηεξεζεί ε πεξίθξαμε, όπωο έρεη πξνηαζεί ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο κεραληθνύ.  

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

κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνξξνή ηωλ νκβξίωλ πδάηωλ ηεο θαηνηθίαο θαη δελ 

απαηηείηαη επηπιένλ θωηηζκόο ηεο θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο. 

Δπηπξνζζέηωο πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ηεο ζηάζεο ιεωθνξείνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Νόηην Αλαηνιηθό 

Άθξν ιόγω δεκηνπξγίαο πξνβιήκαηνο ζηελ νξαηόηεηα ηεο εηζόδνπ εμόδνπ νρεκάηωλ ζηελ ελ ιόγω 

ηδηνθηεζία. Η λέα ζέζε  ηεο ζηάζεο  πξνηείλεηαη  λα δεκηνπξγεζεί ζηο Νόηιο Δσηικό άκρο ηης 

ιδιοκηηζίας ζε απόζηαζη 18.00μ από ηην ήδη σθιζηάμενη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ. Η κεηαθνξά ηεο ζα 

γίλεη κε ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ. 

Σέινο, ηνλίδεηαη όηη ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζωζηή 

πινπνίεζε ηωλ όξωλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έθζεζε. 

 

 
 
Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ειδ. Σσνεργάτης Δημάρτοσ 
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ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τθ μελζτθ ειςόδου - εξόδου οχθμάτων ςε κατοικία ιδιοκτθςίασ κ. Μαρίασ  

Γιαννοποφλου επί τθσ ΠΕΟ Κορίνκου Πατρϊν ςτθν Κοινότθτα Κοκκωνίου του Διμου Βζλου Βόχασ 

με τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ :  

 Η είςοδοσ ζξοδοσ των οχθμάτων ςτθν υπό ανζργεςθ κατοικία  βρίςκεται  ςτθ Νότια  

πλευρά του οικοπζδου τθσ εν λόγω ιδιοκτθςίασ. υγκεκριμζνα, κα δθμιουργθκεί ςτθ 

πλευρά αυτι του οικοπζδου και δθ ςτο ΝΑ τμιμα τθσ άνοιγμα μικουσ 4,00μ το οποίο κα 

χρθςιμοποιείται  για τθν είςοδο ζξοδο των οχθμάτων ςτθν εν λόγω οικία. Σο άνοιγμα κα 

τοποκετθκεί κατά 1.00μ εςωτερικά τθσ όλθσ περιτοίχιςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ κίνθςθσ 

επί και από τθν ΠΕΟ Κορίνκου Πατρϊν. Η διαμόρφωςθ του οδοςτρϊματοσ ςτο 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο κα είναι από εμφανζσ οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.  

 Παράλλθλα κα γίνει υποβιβαςμόσ του πεηοδρομίου που βρίςκεται ζμπροςκεν του 

ανοίγματοσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι κίνθςθ των οχθμάτων εντόσ και εκτόσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ιδιοκτθςίασ. 

 Επίςθσ  κα τοποκετθκεί προειδοποιθτικόσ αναλάμποντασ φανόσ κατάλλθλου 

χρωματιςμοφ ςτο ΝΑ άκρο τθσ περίφραξθσ το οποίο κα λειτουργεί μόνο κατά τθν είςοδο 

ζξοδο των οχθμάτων ςτθν οικία.    

 το υπόλοιπο τμιμα του οικοπζδου κα διατθρθκεί θ περίφραξθ, όπωσ ζχει προτακεί 

ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ τθσ μθχανικοφ.  

 Πζραν των άνω μζτρων αςφαλείασ, ςφμφωνα με τθ τεχνικι ζκκεςθ του  μθχανικοφ, ζχει 

γίνει μζριμνα για τθν ικανοποιθτικι απορροι των ομβρίων υδάτων τθσ κατοικίασ και δεν 

απαιτείται επιπλζον φωτιςμόσ τθσ κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ. 

Ο ιδιοκτιτθσ οφείλει να ειδοποιιςει τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου για τθ ςωςτι υλοποίθςθ των 

όρων που αναφζρονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ζκκεςθ. 

Β. Προτείνει τθ μεταφορά τθσ ςτάςθσ – ςτεγάςτρου λεωφορείου ςτο Νότιο Δυτικό άκρο τθσ 

ιδιοκτθςίασ, ςε απόςταςθ 18.00μ από τθν ιδθ υφιςτάμενθ επί του πεηοδρομίου.  

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ.  30/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

      O Πρόεδροσ     Σα Μζλθ 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
ΜΙΧΑΘΛ ΔΡΑΛΘ  
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