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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τθσ 21θσ/ 18.10.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 97/2021
Θζμα 10ο: Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ με χριςθ εργοςτάςιο
παραγωγισ οίνου ιδιοκτθςίασ «ΑΡΑΝΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ Ο.Ε» επί τθσ οδοφ Αγ.
Δθμθτρίου ςτθν Κοινότθτα Πουλίτςασ του Διμου Βζλου Βόχασ.
τθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα
τθν 18θ του μθνόσ Οκτωβρίου ζτουσ 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ (εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021), το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν με
αρικ. πρωτ. 8267/14.10.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ.
Βαςιλειου Σρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ.
Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27)
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι (20) μζλθ και ονομαςτικά οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ - Δια ηϊςθσ
ΑΠΟΝΣΕ
1. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ
1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ
2. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ
2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ
3. Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ
3. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ
4. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ
4. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ
5. δράλθσ Μιχαιλ
5. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ
6. Καλλίρθ Μαρία
6. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ
7. ιάχοσ Ανδρζασ
7. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ
8. Ράπτθσ Θεόδωροσ
9. Ρόηοσ Νικόλαοσ
(δεν προςήλθαν αν και
10. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ
προςκλήθηκαν νόμιμα)
11. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ
12. Σριανταφφλλου Κων/νοσ
13. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ
14. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ
15. Πανταηισ Παναγιϊτθσ
16. Δθμθτρίου Μαρία
17. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ
18. Μπιτςάκου Αςπαςία
19. Λιάκοσ Μιχαιλ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ
20. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ

τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου.
Παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι κ.κ.
Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ Πρόεδροσ Βζλου
Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ
Πρόεδροσ Κρθνϊν
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ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ :
1. Δθμιτριοσ Καλαντηισ
Πρόεδροσ τιμάγκασ 2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ Πρόεδροσ Νεράντηασ
3. Κεχαγιάσ Περίανδροσ
Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ
4. Γεϊργιοσ Βαςιλείου - Πρόεδροσ Βραχατίου
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

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

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 10ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων
τθσ επιχείρθςθσ με χριςθ εργοςτάςιο παραγωγισ οίνου ιδιοκτθςίασ «ΑΡΑΝΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και
ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ Ο.Ε» επί τθσ οδοφ Αγ. Δθμθτρίου ςτθν Κοινότθτα Πουλίτςασ του Διμου Βζλου
Βόχασ» και ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν υπϋ αρικμ. 21/2021 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ
Ζωισ που γνωμοδοτεί κετικά προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο για τθν ζγκριςθ ειςόδου εξόδου
οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ με χριςθ εργαςτιριο παραγωγισ οίνου ιδιοκτθςίασ «ΑΡΑΝΣΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ και ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ Ο.Ε» επί τθσ οδοφ Αγ. Δθμθτρίου ςτθν Κοινότθτα Πουλίτςασ του Διμου
Βζλου Βόχασ και τθν κάτωκι ειςιγθςθ :

ΕΙΗΓΗΗ
ΘΕΜΑ: ΔΓΚΡΙΗ ΔΙΟΓΟΤ ΔΞΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΜΔ ΥΡΗΗ
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΤ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΑΡΑΝΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΙ
ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ Ο.Δ. ΔΠΙ ΣΗ ΟΓΟΤ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΤΛΙΣΑ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ.
Έχοντας υπόψη:
1. Σελ ππ’ αξίζκ. 7239/20-09-2021 αίηεζε ηνπ θνπ. αξάληνπ Διεπζέξηνπ κεηά ηωλ
ζπλεκκέλωλ ηεο,
2. Σν ζρέδην κε ζέκα «Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα» ηνπ Γηπι. Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΑΠΘ θνπ
Παλαγηώηε Καπέιινπ,
3. Σε ηερληθή έθζεζε ηνπ παξαπάλω κεραληθνύ πνπ πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο εηζόδνπ εμόδνπ επί
ηεο πθηζηάκελεο επηρείξεζεο,
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2006, ΦΔΚ 119Α/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 κε ρξήζε εξγαζηήξην παξαγωγήο νηλνπ θαη πξνηείλεη:
 Η είζνδνο έμνδνο ηωλ νρεκάηωλ ζηελ επηρείξεζε γίλεηαη από ηελ νδν Αγ. Γεκεηξίνπ ε
νπνία βξίζθεηαη ζηε ΝΑ πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ελ ιόγω επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα,
έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε πιεπξά απηή ηνπ νηθνπέδνπ ηκήκα κήθνπο 6,20κ ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ είζνδν έμνδν ηωλ νρεκάηωλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα επαξθεί
γηα ηελ άλεηε πξνζπέιαζε ηωλ νρεκάηωλ ζηελ εγθαηάζηαζε παξαγωγήο νίλνπ ρωξίο λα
δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζηε δηεξρόκελε θίλεζε απηνθηλήηωλ.
 Παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο, ζύκθωλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. Μηα Πηλαθίδα Ρ2 «Τπνρξεωηηθή δηαθνπή πνξείαο (STOP)» ζην ηκήκα ηεο
εηζόδνπ εμόδνπ θαη πξηλ ηελ έμνδν ηωλ νρεκάηωλ από ηελ επηρείξεζε.
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2. Γύν πηλαθίδεο Ρ7 «Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο» ζην ηκήκα ηεο εμόδνπ ηωλ
νρεκάηωλ από ηελ επηρείξεζε θαη ζην ηκήκα ηεο εηζόδνπ ηωλ νρεκάηωλ
αληίζηνηρα.
3. Μηα πηλαθίδα Ρ47 «Τπνρξεωηηθή πνξεία πξνο ηα αξηζηεξά» ζην ηκήκα ηεο
εμόδνπ ηωλ νρεκάηωλ από ηελ επηρείξεζε ζηελ ΝΑ πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ.
4. Γπν πηλαθίδεο Ρ40 «Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε» ζηελ ΝΑ πιεπξά
ηνπ νηθνπέδνπ, κία ζην ηκήκα εηζόδνπ θαη κηα ζην ηκήκα εμόδνπ ηωλ νρεκάηωλ,
ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζηάζκεπζε δηεξρόκελωλ νρεκάηωλ.
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 ηεο εγθαηάζηαζεο 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
βεβαηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη επηπιένλ θωηηζκόο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο βξαδηλέο
ώξεο δηόηη ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο νξίδεηαη από ηηο 07:00πκ έωο 16:00κκ.
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.
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ Σ.Τ.
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΛΙΣΗ

Διπλ. Πολ. Μηχανικος
Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τθ μελζτθ ειςόδου - εξόδου οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ με χριςθ εργοςτάςιο
παραγωγισ οίνου ιδιοκτθςίασ «ΑΡΑΝΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ Ο.Ε» επί τθσ οδοφ Αγ.
Δθμθτρίου ςτθν Κοινότθτα Πουλίτςασ του Διμου Βζλου Βόχασ» ςφμφωνα με τουσ παρακάτω
όρουσ και προχποκζςεισ :


Η είςοδοσ ζξοδοσ των οχθμάτων ςτθν επιχείρθςθ γίνεται από τθν οδο Αγ. Δθμθτρίου θ
οποία βρίςκεται
ςτθ ΝΑ πλευρά του οικοπζδου τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ.
υγκεκριμζνα, ζχει δθμιουργθκεί ςτθ πλευρά αυτι του οικοπζδου τμιμα μικουσ 6,20μ
το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν είςοδο ζξοδο των οχθμάτων. Σο ςυγκεκριμζνο τμιμα
επαρκεί για τθν άνετθ προςπζλαςθ των οχθμάτων ςτθν εγκατάςταςθ παραγωγισ οίνου
χωρίσ να δθμιουργείται πρόβλθμα ςτθ διερχόμενθ κίνθςθ αυτοκινιτων.
 Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Κ.Ο.Κ και ςυγκεκριμζνα:
1. Μια Πινακίδα Ρ2 «Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ (STOP)» ςτο τμιμα τθσ ειςόδου εξόδου και
πριν τθν ζξοδο των οχθμάτων από τθν επιχείρθςθ.
2. Δφο πινακίδεσ Ρ7 «Απαγορεφεται θ είςοδοσ» ςτο τμιμα τθσ εξόδου των οχθμάτων από τθν
επιχείρθςθ και ςτο τμιμα τθσ ειςόδου των οχθμάτων αντίςτοιχα.
3. Μια πινακίδα Ρ47 «Τποχρεωτικι πορεία προσ τα αριςτερά» ςτο τμιμα τθσ εξόδου των
οχθμάτων από τθν επιχείρθςθ ςτθν ΝΑ πλευρά του οικοπζδου.
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4. Δυο πινακίδεσ Ρ40 «Απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ» ςτθν ΝΑ πλευρά του οικοπζδου,
μία ςτο τμιμα ειςόδου και μια ςτο τμιμα εξόδου των οχθμάτων, ϊςτε να αποφεφγεται θ
ςτάκμευςθ διερχόμενων οχθμάτων.




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 τθσ εγκατάςταςθσ 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 και
βεβαιϊνεται ότι δεν απαιτείται επιπλζον φωτιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ κατά τισ βραδινζσ
ϊρεσ διότι το ωράριο λειτουργίασ τθσ ορίηεται από τισ 07:00πμ ζωσ 16:00μμ.

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. 97/2021
υντάχκθκε και υπογράφεται
O Πρόεδροσ

Σα Μζλθ

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΡΩΓΑΔΘ
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