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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  9θσ/ 28.06.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 54/2021 

Θζμα 6ο: Αλλαγι ιδιοκτθςίασ ςε ιδθ εγκεκριμζνθ κυκλοφοριακι ςφνδεςθ οχθμάτων 
πρατθρίου υγρϊν καυςίμων, πλυντθρίου και καταςτιματοσ Τ.Ε. ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ 
του Διμου Βζλου Βόχασ.  

 
το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζευγολατιοφ ςιμερα τθν 28θ του μθνόσ Ιουνίου του ζτουσ 2021 θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 21:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 4616/24.06.2021 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 
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 19 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                               1. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 2. Λιάκοσ Μιχαιλ 
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                 3. Δθμθτρίου Μαρία 
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              4. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 

                 5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           5. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. Καμπτίτθσ Γεϊργιοσ  
                 7.    Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                           7. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ 
                 8.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      8. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 9.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                    
                 10.  Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                    (δεν προςιλκαν αν και 
                 11.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                      προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 12.   Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                        
                 13.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ,  
                αποχϊρθςε μετά τθν ψθφοφορία του 3ου κζματοσ                                                                      
                14.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       
                15.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                                 
                16.    Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ , προςιλκε ςτο 1ο κζμα τθσ θμ. διάταξθσ                                                                         
                17.    Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                18.   Περρισ Νικόλαοσ                                                                                
                19.   Μπιτςάκου Αςπαςία  
 

      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχε ςτθν Σθλεδιάςκεψθ ο Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου κ.  Γεϊργιοσ Βαςιλείου                
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     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
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.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         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 14. Δαγρζσ Ευάγγελοσ         Πρόεδροσ Νεράντηασ  

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

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Αλλαγι ιδιοκτθςίασ ςε ιδθ 

εγκεκριμζνθ κυκλοφοριακι ςφνδεςθ οχθμάτων πρατθρίου υγρϊν καυςίμων, πλυντθρίου και 

καταςτιματοσ Τ.Ε. ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ του Διμου Βζλου Βόχασ» και ζκεςε υπόψθ των 

μελϊν α) τθν υπϋ αρικμ. 14/2021 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ που γνωμοδοτεί κετικά 

προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο για τθν εκ νζου ζγκριςθ τθσ μελζτθσ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ του 

πρατθρίου υγρϊν καυςίμων – πλυντθρίου – καταςτιματοσ το οποίο βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των 

οδϊν π. Κοκκϊνθ και Αγ. Γεωργίου εντόσ των ορίων κατοικθμζνθσ περιοχισ τθσ Κοινότθτασ 

Ζευγολατιοφ με ιδιοκτιτθ τον κ. . Περρι και β) τθν κάτωκι ειςιγθςθ :  

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΛΛΑΓΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Δ ΖΓΖ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΤΝΓΔΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ Τ.Δ.  ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ. 

Έχοντασ υπόψη: 
1. Σθν υπ’ αρίκμ. 3987/02-06-2021 αίτθςθ του εξουςιοδοτθμζνου Διπλ. Μθχανικοφ κου. 

Θφμιου Σςιλιμπάρθ  μετά των ςυνθμμζνων τθσ. 
2. Σθν υπ’ αρίκμ. 168/2019 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου  του Διμου Βζλου Βόχασ 

περί των όρων ζγκριςθσ τθσ προτεινόμενθσ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ  
3. Σθ νζα τεχνικι ζκκεςθ του παραπάνω μθχανικοφ ςτθν οποία αναφζρει ότι ο τρόποσ 

κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ του πρατθρίου – πλυντθρίου - καταςτιματοσ με το δθμοτικό 
οδικό δίκτυο του Διμου Βζλου Βόχασ παραμζνει ωσ ο ιδθ εγκεκριμζνοσ  τεχνικά, 

4. Σισ διατάξεισ του  Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 119Α/16-06-2006, 
5. Σθν αρικμ. 11/17 Εγκφκλιο περι 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 εκ νζου ζγκριςθ τθσ μελζτθσ κυκλοφοριακισ 
ςφνδεςθσ του πρατθρίου υγρϊν καυςίμων – πλυντθρίου - καταςτιματοσ  το οποίο βρίςκεται 
ςτθ ςυμβολι των οδϊν π. Κοκκωνθ και Αγ. Γεωργίου εντόσ ορίων κατοικθμζνθσ περιοχισ τθσ 
Σ.Κ. Ζευγολατιοφ με ιδιοκτιτθ τον κφριο πυρίδων Περρι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
υπ’αρικμ. 168/2019 Απόφαςθσ Δ.. του Διμου Βζλου Βόχασ.  
υγκεκριμζνα προτείνει εκ νζου: 

 Να τθρθκεί θ διάταξθ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ τθσ ςυνθμμζνθσ οριηοντιογραφίασ του 
μθχανικοφ τθσ μελζτθσ με τθ διαφορά ότι θ υφιςτάμενθ νθςίδα πρζπει να μεταφερκεί 
ςτα ςωςτά όρια τθσ ρυμοτομικισ γραμμισ  του οικοπζδου. Σα πλάτθ ειςόδου εξόδου 
προςαρμόηονται ανάλογα με τθ καταςκευι τθσ νζασ νθςίδασ με ελάχιςτο πλάτοσ το 
κακζνα τα 9.80μ ϊςτε να εξυπθρετοφνται όλα τα οχιματα. Η νζα νθςίδα κα είναι από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα φψουσ 0.20μ και εντοσ αυτισ μπορεί να γίνει διαμόρφωςθ με 
πλάκεσ ι με ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ι χαμθλι φφτευςθ φψουσ 0.40μ το 

ΑΔΑ: 6ΥΙΥΩ9Π-ΘΩΚ



 3 

ανϊτερο. Απαγορεφεται ρητώσ θ τοποκζτθςθ οποιαδιποτε φερτοφ αντικειμζνου επί 
αυτισ (πχ. πλθροφοριακι πινακίδα, ηαρντινιζρεσ κτλ). 

  Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του  Κ.Ο.Κ και ςυγκεκριμζνα: 

1.  Πινακίδα Ρ40 «Απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ»  πριν τθν είςοδο ςτο 
ακίνθτο, ςτθ ςυμβολι των οδϊν και μετά τθν ζξοδο από τθν επιχείρθςθ, ϊςτε να 
αποφεφγεται θ ςτάκμευςθ διερχόμενων οχθμάτων, 

2.  Μια πινακίδα Ρ48 «Τποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ δεξιά» , ςτθν ζξοδο από 
τθν επιχείρθςθ,  

3. Μια πινακίδα Ρ2 «Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ», ςτθν ζξοδο από τθν 
επιχείρθςθ, 

4. Μια πινακίδα Ρ7 «Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε όλα τα οχιματα» ςτθν ζξοδο από 
τθν επιχείρθςθ, ςε ςυςχζτιςθ με τισ  παραπάνω πινακίδεσ Ρ2 και Ρ48. 

Για τθν ακριβι τοποκζτθςθ των πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ ο ιδιοκτιτθσ 
οφείλει να ειδοποιιςει τθν Σεχνικι Τπθρεςία ϊςτε να του υποδείξει τισ κζςεισ των 
πινακίδων.  

 Μεταξφ τθσ νθςίδασ και τθσ οδοφ υπάρχει άςφαλτοσ, ςτθν οποία κα εφαρμοςτεί 
κίτρινθ διαγράμμιςθ. Επίςθσ κίτρινθ διαγράμμιςθ κα εφαρμοςτεί και ςτθν πορεία 
τθσ ειςόδου και τθσ εξόδου οχθμάτων, όπωσ φαίνεται ςτο ςυνοδευτικό τοπογραφικό 
διάγραμμα του μθχανικοφ. Σο κράςπεδο που κα εφαρμοςτεί ςτθ διαμόρφωςθ των 
νθςίδων και του προςϊπου του οικοπζδου γενικότερα, κα είναι από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα και φψουσ 0,20μ. 

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

 Πζραν των άνω μζτρων αςφαλείασ, κα γίνει μζριμνα για τθν ικανοποιθτικι απορροι 
των ομβρίων υδάτων, με τθν καταςκευι φρεατίων και τθν υπόγεια όδευςθ των 
υδάτων ςτον αφλακα ζμπροςκεν του οικοπζδου. 

Σζλοσ, τονίηεται ότι ο νζοσ ιδιοκτιτθσ τθσ επιχείρθςθσ οφείλει να ειδοποιιςει τθν τεχνικι υπθρεςία 
του Διμου πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν για τθ ςωςτι υλοποίθςθ των όρων που αναφζρονται ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ζκκεςθ τθσ προτεινόμενθσ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ.  

 

 

 

 
 

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

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει τθ μελζτθ ειςόδου - εξόδου οχθμάτων πρατθρίου υγρϊν καυςίμων – 

πλυντθρίου και καταςτιματοσ Τ.Ε., ιδιοκτθςίασ  « ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΕΡΡΗ », επί τθσ οδοφ . 

Κοκκϊνθ και Αγ. Γεωργίου ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ του Διμου Βζλου Βόχασ, με τουσ 

παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ :  

 Να τθρθκεί θ διάταξθ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ τθσ ςυνθμμζνθσ οριηοντιογραφίασ του 
μθχανικοφ τθσ μελζτθσ με τθ διαφορά ότι θ υφιςτάμενθ νθςίδα πρζπει να μεταφερκεί 
ςτα ςωςτά όρια τθσ ρυμοτομικισ γραμμισ  του οικοπζδου. Σα πλάτθ ειςόδου εξόδου 
προςαρμόηονται ανάλογα με τθ καταςκευι τθσ νζασ νθςίδασ με ελάχιςτο πλάτοσ το 

Η ΜΗΦΑΝΙΚΟΣ 

Ειδ. Σσνεργάτης Δημάρτοσ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
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κακζνα τα 9.80μ ϊςτε να εξυπθρετοφνται όλα τα οχιματα. Η νζα νθςίδα κα είναι από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα φψουσ 0.20μ και εντοσ αυτισ μπορεί να γίνει διαμόρφωςθ με 
πλάκεσ ι με ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ι χαμθλι φφτευςθ φψουσ 0.40μ το 
ανϊτερο. Απαγορεφεται ρθτϊσ θ τοποκζτθςθ οποιαδιποτε φερτοφ αντικειμζνου επί 
αυτισ (πχ. πλθροφοριακι πινακίδα, ηαρντινιζρεσ κτλ). 

  Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του  Κ.Ο.Κ και ςυγκεκριμζνα: 

                  1. Πινακίδα Ρ40 «Απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ»  πριν τθν είςοδο ςτο ακίνθτο,           
                  ςτθ  ςυμβολι των οδϊν και μετά τθν ζξοδο από τθν επιχείρθςθ, ϊςτε να αποφεφγεται θ  
                  ςτάκμευςθ διερχόμενων οχθμάτων, 
                  2. Μια πινακίδα Ρ48 «Τποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ δεξιά» , ςτθν ζξοδο από τθν     
                  επιχείρθςθ,  
                  3. Μια πινακίδα Ρ2 «Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ», ςτθν ζξοδο από τθν επιχείρθςθ, 
                  4. Μια πινακίδα Ρ7 «Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε όλα τα οχιματα» ςτθν ζξοδο από τθν             
                  επιχείρθςθ, ςε ςυςχζτιςθ με τισ  παραπάνω πινακίδεσ Ρ2 και Ρ48. 

Για τθν ακριβι τοποκζτθςθ των πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ ο ιδιοκτιτθσ 
οφείλει να ειδοποιιςει τθν Σεχνικι Τπθρεςία ϊςτε να του υποδείξει τισ κζςεισ των 
πινακίδων.  

 Μεταξφ τθσ νθςίδασ και τθσ οδοφ υπάρχει άςφαλτοσ, ςτθν οποία κα εφαρμοςτεί 
κίτρινθ διαγράμμιςθ. Επίςθσ κίτρινθ διαγράμμιςθ κα εφαρμοςτεί και ςτθν πορεία 
τθσ ειςόδου και τθσ εξόδου οχθμάτων, όπωσ φαίνεται ςτο ςυνοδευτικό 
τοπογραφικό διάγραμμα του μθχανικοφ. Σο κράςπεδο που κα εφαρμοςτεί ςτθ 
διαμόρφωςθ των νθςίδων και του προςϊπου του οικοπζδου γενικότερα, κα είναι 
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και φψουσ 0,20μ. 

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

 Πζραν των άνω μζτρων αςφαλείασ, κα γίνει μζριμνα για τθν ικανοποιθτικι 
απορροι των ομβρίων υδάτων, με τθν καταςκευι φρεατίων και τθν υπόγεια 
όδευςθ των υδάτων ςτον αφλακα ζμπροςκεν του οικοπζδου. 

Ο ιδιοκτιτθσ οφείλει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου για τθ διενζργεια 

αυτοψίασ ϊςτε να πιςτοποιθκεί θ ςωςτι υλοποίθςθ των όρων που αναφζρονται παραπάνω.  

 
 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 54/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
      O Πρόεδροσ     Σα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  
 
 

ΑΔΑ: 6ΥΙΥΩ9Π-ΘΩΚ


		2021-06-30T08:52:31+0300
	Athens




