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Από ηο πρακηικό  ηης 7ης / 18 IOYNIOY 2021 ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εφής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 
 

              Αριθμός Απόθαζης:    14/2021 

                  ΘΔΜΑ : Περί αλλαγής ιδιοκηηζίας ζε ήδη εγκεκριμένη κσκλοθοριακή 

ζύνδεζη οτημάηφν πραηηρίοσ σγρών κασζίμφν και πλσνηηρίοσ και καηαζηήμαηος 

Τ.Δ.  ζηην Θοινόηηηα Εεσγολαηιού ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας  . 

 

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 18η  ηνπ κελόο Ηοσνίοσ ηνπ έηνπο 2021 

εκέξα Παραζκεσή  θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 4279/14.06.2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ 

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

γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

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

παξόληα πέληε (5),  ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

                 Παρόνηες                                                                           Απόνηες 
 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο                 Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Καξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

           
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 2ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζε γλσκνδόηεζε επί 

αιιαγήο ηδηνθηεζίαο ζε ήδε εγθεθξηκέλε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε νρεκάησλ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ 

θαη πιπληεξίνπ θαη θαηαζηήκαηνο Τ.Δ.  ζηελ Θνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, έζεζε 

ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ: 

 

ΔΗΖΓΖΖ 
 
 
 

ΘΔΜΑ: ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΑΙΙΑΓΖ ΗΓΟΘΣΖΗΑ Δ ΖΓΖ ΔΓΘΔΘΡΗΚΔΛΖ ΤΘΙΟΦΟΡΗΑΘΖ ΤΛΓΔΖ ΟΥΖΚΑΣΩΛ ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ 
ΤΓΡΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ ΘΑΗ ΠΙΤΛΣΖΡΗΟΤ ΘΑΗ ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΟ Τ.Δ.   ΣΖ Σ.Θ. ΕΔΤΓΟΙΑΣΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ. 
 
 

ΑΔΑ: ΨΩΞΛΩ9Π-ΗΥ4



Έτονηας σπόυη: 

1. Σελ ππ’ αξίζκ. 3987/02-06-2021 αίηεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ Γηπι. Κεραληθνύ θνπ. Θύκηνπ Σζηιηκπάξε  κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ ηεο. 

2. Σελ ππ’ αξίζκ. 168/2019 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο πεξί ησλ όξσλ έγθξηζεο ηεο 

πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο  

3. Σε λέα ηερληθή έθζεζε ηνπ παξαπάλσ κεραληθνύ ζηελ νπνία αλαθέξεη όηη ν ηξόπνο θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ 

πξαηεξίνπ – πιπληεξίνπ - θαηαζηήκαηνο κε ην δεκνηηθό νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο παξακέλεη σο ν ήδε 

εγθεθξηκέλνο  ηερληθά, 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Γ. 118/2006, ΦΔΘ 119Α/16-06-2006, 

5. Σελ αξηζκ. 11/17 Δγθύθιην πεξη νδεγηώλ γηα ην Π.Γ. 118/06 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Λόκνπ 3852/2010, ΦΔΘ 87/07-06-2010, 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 2696/1999 όπσο ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα, 

 

 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο ειζηγείηαι ηελ εθ λένπ έγθξηζε ηεο κειέηεο θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ πξαηεξίνπ 

πγξώλ θαπζίκσλ – πιπληεξίνπ - θαηαζηήκαηνο  ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ π. Θνθθσλε θαη Αγ. 

Γεσξγίνπ εληόο νξίσλ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηεο Σ.Θ. Εεπγνιαηηνύ κε ηδηνθηήηε ηνλ θύξην ππξίδσλ Πεξξή ζύκθσλα κε 

ηνπο όξνπο ηεο ππ’αξηζκ. 168/2019 Απόθαζεο Γ.. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο.  

πγθεθξηκέλα πξνηείλεη εθ λένπ: 

 Λα ηεξεζεί ε δηάηαμε θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηεο ζπλεκκέλεο νξηδνληηνγξαθίαο ηνπ κεραληθνύ ηεο κειέηεο κε 

ηε δηαθνξά όηη ε πθηζηάκελε λεζίδα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα ζσζηά όξηα ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο  ηνπ 

νηθνπέδνπ. Σα πιάηε εηζόδνπ εμόδνπ πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ηε θαηαζθεπή ηεο λέαο λεζίδαο κε ειάρηζην 

πιάηνο ην θαζέλα ηα 9.80κ ώζηε λα εμππεξεηνύληαη όια ηα νρήκαηα. Ζ λέα λεζίδα ζα είλαη από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα ύςνπο 0.20κ θαη εληνο απηήο κπνξεί λα γίλεη δηακόξθσζε κε πιάθεο ή κε ειαθξά νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα ή ρακειή θύηεπζε ύςνπο 0.40κ ην αλώηεξν. Απαγορεύεηαι ρηηώς ε ηνπνζέηεζε νπνηαδήπνηε 

θεξηνύ αληηθεηκέλνπ επί απηήο (πρ. πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα, δαξληηληέξεο θηι). 

  Παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Θ.Ο.Θ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

1.  Πηλαθίδα Ρ40 «Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε»  πξηλ ηελ είζνδν ζην αθίλεην, ζηε ζπκβνιή 

ησλ νδώλ θαη κεηά ηελ έμνδν από ηελ επηρείξεζε, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζηάζκεπζε δηεξρόκελσλ 

νρεκάησλ, 

2.  Κηα πηλαθίδα Ρ48 «Τπνρξεσηηθή θαηεύζπλζε πνξείαο δεμηά» , ζηελ έμνδν από ηελ επηρείξεζε,  

3. Κηα πηλαθίδα Ρ2 «Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο», ζηελ έμνδν από ηελ επηρείξεζε, 

4. Κηα πηλαθίδα Ρ7 «Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα» ζηελ έμνδν από ηελ επηρείξεζε, ζε 

ζπζρέηηζε κε ηηο  παξαπάλσ πηλαθίδεο Ρ2 θαη Ρ48. 

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

Σερληθή Τπεξεζία ώζηε λα ηνπ ππνδείμεη ηηο ζέζεηο ησλ πηλαθίδσλ.  

 Κεηαμύ ηεο λεζίδαο θαη ηεο νδνύ ππάξρεη άζθαιηνο, ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί θίηξηλε δηαγξάκκηζε. Δπίζεο 

θίηξηλε δηαγξάκκηζε ζα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πνξεία ηεο εηζόδνπ θαη ηεο εμόδνπ νρεκάησλ, όπσο θαίλεηαη 

ζην ζπλνδεπηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ κεραληθνύ. Σν θξάζπεδν πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηε 

δηακόξθσζε ησλ λεζίδσλ θαη ηνπ πξνζώπνπ ηνπ νηθνπέδνπ γεληθόηεξα, ζα είλαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

θαη ύςνπο 0,20κ. 

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

ΑΔΑ: ΨΩΞΛΩ9Π-ΗΥ4



 Πέξαλ ησλ άλσ κέηξσλ αζθαιείαο, ζα γίλεη κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, 

κε ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ θαη ηελ ππόγεηα όδεπζε ησλ πδάησλ ζηνλ αύιαθα έκπξνζζελ ηνπ νηθνπέδνπ. 

Σέινο, ηνλίδεηαη όηη ν λένο ηδηνθηήηεο ηεο επηρεηξεζεο 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 ηεο πξνηεηλόκελεο 

θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο.  

 

 

 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο 

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

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Γνφμοδοηεί θεηικά πξνο ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ εθ λένπ έγθξηζε ηεο κειέηεο 

θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ – πιπληεξίνπ - θαηαζηήκαηνο  ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ π. Θνθθσλε θαη Αγ. Γεσξγίνπ εληόο νξίσλ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο 

ηεο Σ.Θ. Εεπγνιαηηνύ, κε ηδηνθηήηε ηνλ θύξην ππξίδσλ Πεξξή , ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ’αξηζκ. 

168/2019 Απόθαζεο Γ.. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο όπσο αλαιπηηθά 

εθηέζεθαλ ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, θαζώο θαη ηελ ηερληθή έθζεζε Κεραληθνύ 

πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  14/2021 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

  

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     

 

 

 

 

Ζ ΜΖΥΑΝΗΘΟ 
Διδ. σνεργάηης Γημάρτοσ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΘΩΝ/ΝΑ 
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