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Από ηο ππακηικό  ηηρ 11ηρ / 22 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2021 ζςνεδπίαζηρ 
ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ 

ηος Γήμος Βέλος - Βόσαρ 
 

              Απιθμόρ Απόθαζηρ:    25/2021 

                  ΘΔΚΑ : Διζήγηζη πεπί έγκπιζηρ Διζόδος- Δξόδος οσημάηυν ηηρ επισείπηζηρ 

ιδιοκηηζίαρ  ΓΗΑΛΛΟΤΙΖ ΗΩΑΛΛΖ ΛΗΘΟΙΑΟΤ επί ηηρ οδού Πολςηεσνείος 23 ζηη Γημοηική 

Θοινόηηηα Βέλος ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ. 

   

    Πην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22α  ηνπ κελόο Λοεμβπίος ηνπ έηνπο 2021 

εκέξα Γεςηέπα  θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 9341/18.11.2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Ξξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Ξαπαθπξηάθνπ , 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 Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

                 Παπόνηερ                                                                           Απόνηερ 
 

1. Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Ξξόεδξνο)    Πηακπεδάθεο Ξαλαγηώηεο 

2. Οάπηεο Θεόδσξνο                 Ξαλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

3. Ρξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Καξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

           
        Ν Ξξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζε γλσκνδόηεζε πεξί 

έγθξηζεο Δηζόδνπ- Δμόδνπ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ηδηνθηεζίαο  ΓΗΑΛΛΝΙΖ ΗΩΑΛΛΖ ΛΗΘΝΙΑΝ επί ηεο 

νδνύ Ξνιπηερλείνπ 23 ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Βέινπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Ρκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Ρερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ: 

ΔΗΖΓΖΖ 
 

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΔΗΠΝΓΝ ΔΜΝΓΝ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΓΗΑΛΛΝΙΖ ΗΩΑΛΛΖ ΛΗΘΝΙΑΝ ΔΞΗ 

ΡΖΠ ΝΓΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 23 ΠΡΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΔΙΝ  ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ. 

 
Έσονηαρ ςπότη: 

1. Ρελ ππ’ αξίζκ. 8984/08-11-2021 αίηεζε ηνπ θνπ. Γηαλλνπιε Ησαλλε Ληθνιανπ κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο, 

2. Ρν ζρέδην κε ζέκα «Γηακόξθσζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ» ηνπ πηπρ. Κεραλνιόγνπ Κεραληθνύ θνπ 

Ξαλαγηώηε Σαξιαύηε, 
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3. Ρε ηερληθή έθζεζε ηνπ παξαπάλσ κεραληθνύ πνπ πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο εηζόδνπ εμόδνπ επί ηεο  επηρείξεζεο,  

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ  Ξ.Γ. 118/2006, ΦΔΘ 119Α/16-06-2006, 

5. Ρελ αξηζκ. 11/17 Δγθύθιην πεξί νδεγηώλ γηα ην Ξ.Γ. 118/06 

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

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

 

Ζ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ καο ειζηγείηαι ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο εηζόδνπ εμόδνπ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

ηδηνθηεζίαο θνπ. Γηαλλνύιε Ησάλλε Ληθνιάνπ θαη πξνηείλεη: 

 Ζ είζνδνο έμνδνο ησλ νρεκάησλ ζηελ επηρείξεζε  λα γίλεηαη από ηε δίνδν δνπιείαο θαηάληε ηεο νδνύ 

Ξνιπηερλείνπ ζηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζεί άλνηγκα  κήθνπο 5,00κ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ είζνδν 

έμνδν ησλ νρεκάησλ. Ζ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ν νπνίνο 

βξίζθεηαη εληόο ηνπ νηθνπέδνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε. 

 Ζ δίνδν δνπιείαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ είζνδν έμνδν ησλ νρεκάησλ ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεια 

ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξόζβαζε ζηε δεκνηηθή νδό Ξνιπηερλείνπ ρσξίο ην θίλδπλν πξόθιεζεο 

αηπρήκαηνο.  

 Ξαξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Θ.Ν.Θ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

1. Κηα πηλαθίδα Ο40 «Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε» θαη Ο-44 «Έμνδνο από πεξηνρή 

απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο θαη ζηάζεο» ζε εύινγν κήθνο επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ Ξνιπηερλείνπ. 

2. Κηα  πηλαθίδα Ο2 «πνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο (STOP)» ζην ηκήκα ηεο εηζόδνπ εμόδνπ θαη πξηλ  

ηελ έμνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ νδν Ξνιπηερλείνπ.  

3. Κηα πηλαθίδα Ο48 «πνρξεσηηθή πνξεία πξνο ηα δεμηά» ζην ηκήκα ηεο εηζόδνπ εμόδνπ ησλ νρεκάησλ 

πξηλ  ηελ έμνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ νδό Ξνιπηερλείνπ. 

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

πεξεζία ώζηε λα ηνπ ππνδείμεη ηηο ζέζεηο ησλ πηλαθίδσλ. 

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

 Ξέξαλ ησλ άλσ κέηξσλ αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ  κεραληθνύ, έρεη γίλεη κέξηκλα γηα 

ηελ ηθαλνπνηεηηθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπίζεο δελ απαηηείηαη θσηηζκόο ηνπ ηκήκαηνο ηεο εηζόδνπ εμόδνπ νρεκάησλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο εθόζνλ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πεξηνξίδεηαη θαηά ηηο ώξεο 07:00πκ 

έσο 17:00κκ. 

Ρέινο, ηνλίδεηαη όηη ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζσζηή πινπνίεζε ησλ 

όξσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.  

 

 

 

Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξ. 73 παξ. 1 Β΄ ΗΗ ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 

 Ο προϊστάμενος Δ/νσης Σ.Τ.  

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΛΙΣΗ 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

     Γνυμοδοηεί θεηικά πξνο ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ έγθξηζε εηζόδνπ- εμόδνπ νρεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο ηδηνθηεζίαο  ΓΗΑΛΛΝΙΖ ΗΩΑΛΛΖ ΛΗΘΝΙΑΝ επί ηεο νδνύ Ξνιπηερλείνπ 23 ζηε Γεκνηηθή 

Θνηλόηεηα Βέινπ 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  25/2021 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ν Ξξόεδξνο           Ρα Κέιε 

 πνγξαθή                                                                                                            πνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο 

  

ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ     
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