
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                              
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τησ  19ησ/ 05.09.2022 Σακτικήσ υνεδρίαςησ  
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 61/2022 

Θζμα 13ο: Ζγκριςη ειςόδου- εξόδου οχημάτων του υφιςτάμενου ςυςκευαςτηρίου ιδιοκτηςίασ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΦΑΡΜΑΚΘ επί δημοτικήσ οδοφ ςτην Κοινότητα Κοκκωνίου του Δήμου Βζλου- 
Βόχασ.  

 
ιμερα τθν 05η του μηνόσ επτεμβρίου  ημζρα Δευτζρα του ζτουσ 2022 και ώρα 20.00 ςυνιλκε ςε 
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ 
φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 6634/01.09.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, 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 τρία (23) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
         1.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ, Πρόεδροσ                                                           
         2.    Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ. , Αντιπρόεδροσ                            1. Περρισ Νικόλαοσ 

3. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                  2. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ (προςιλκε ςτο 2ο ΘΗΔ)   

         4.    Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                         3. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ  (προςιλκε ςτο 3ο ΘΗΔ)           
5. Καλλίρθ Μαρία                                                                                     4. Κατςιφϊλθσ Παναγ. (προςιλκε ςτο 4ο ΘΗΔ)                          
6. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ     
7. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                        (Οι οποίοι δεν προςιλκαν,  
8. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  αν και κλικθκαν νόμιμα). 
9. Ρόηοσ Νικόλαοσ 
10.  δράλθσ Μιχαιλ 
11. ιάχοσ Ανδρζασ 

        12.     Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                  
        13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                                                                                                                                                                                                
        14.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ      
        15.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ                                                                             
        16.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                                                                              
        17.  Βουδοφρθσ Νικόλαοσ             (αποχϊρθςε ςτο 10ο ΘΗΔ) 
        18. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ             (αποχϊρθςε ςτο 8ο  ΘΗΔ) 
        19. Μπιτςάκου Αςπαςία                (αποχϊρθςε ςτο 11ο ΘΗΔ) 
        20. Δθμθτρίου Μαρία                     (αποχϊρθςε ςτο 9ο  ΘΗΔ)                                          
        21.  Καμπίτθσ Γεϊργιοσ                  (αποχϊρθςε ςτο 11ο  ΘΗΔ)  
        22.  Λιάκοσ Μιχαιλ                         (αποχϊρθςε ςτο 11ο ΘΗΔ) 
        23.  Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ               (αποχϊρθςε ςτο 10ο  ΘΗΔ) 
                                                                                        
            τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
            Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ. :  
              1. Βαςιλείου Γεϊργιοσ                      Πρόεδροσ Βραχατίου    
              2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ                         Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ        2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ       Πρόεδροσ Σαρςινων 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου           6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ  Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ           Πρόεδροσ Μπολατίου         8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ          10. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ   Πρόεδροσ   Κρθνϊν             
        11. Κεχαγιάσ Περίανδροσ          Πρόεδροσ Βοχαικοφ            12. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ 
       13.  Μπουγάσ Κων/νοσ               Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το  13ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςη ειςόδου- εξόδου οχημάτων 
του υφιςτάμενου ςυςκευαςτηρίου ιδιοκτηςίασ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΦΑΡΜΑΚΘ επί δημοτικήσ οδοφ ςτην 
Κοινότητα Κοκκωνίου του Δήμου Βζλου- Βόχασ»  και ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. ιάχο, ο 
οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν υπϋ αρικμ. 14/2022 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ που 
γνωμοδοτεί κετικά προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο για τθν ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων τθσ 
ανωτζρω επιχείρθςθσ, κακϊσ και τθν κάτωκι ειςιγθςθ :  

 

ΕΙΗΓΗΗ 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΗ ΕΙΟΔΟΤ ΕΞΟΔΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΤΚΕΤΑΣΗΡΙΟΤ ΙΔΟΚΣΗΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΚΚΩΝΙΟΤ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ. 

Ζχοντας υπόψη: 

1. Σθν υπ’ αρίκμ. 5829/03-08-2022 αίτθςθ του κου. Φαρμάκθ Παναγιώτθ  μετά των ςυνθμμζνων τθσ, 

2. Σο  ςχζδιο με κζμα «Σοπογραφικό Διάγραμμα ειςόδου εξόδου οχθμάτων» του Πολιτικοφ Μθχανικοφ 

κου. αρμά Βαςιλείου  

3.  Σθ τεχνικι ζκκεςθ του κου. αρμά Βαςιλείου ςτθν οποία περιγράφεται ο τρόποσ ειςόδου εξόδου επί 

τθσ υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ,  

4. Σισ διατάξεισ του  Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 119Α/16-06-2006, 

5. Σθν αρικμ. 11/17 Εγκφκλιο περί οδθγιών 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 ζγκριςθ τθσ μελζτθσ ειςόδου εξόδου οχθμάτων τθσ 

υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ ιδιοκτθςίασ Παναγιώτθ Φαρμάκθ και προτείνει:  

 Σθ δθμιουργία ανοίγματοσ πλάτουσ τουλάχιςτον 6.00μ ςτθ ΒΑ πλευρά του οικοπζδου, το οποίο 

λειτουργεί ωσ είςοδοσ ζξοδοσ των οχθμάτων από τθν επιχείρθςθ ςτο δθμοτικό οδικό δίκτυο. το 

ςθμείο αυτό κα εφαρμοςτεί κίτρινθ διαγράμμιςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΚΟΚ. 

 Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  

Κ.Ο.Κ και ςυγκεκριμζνα: 

1. Μια πινακίδα Ρ40 «Απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ» εμπρόσ από τθν είςοδο-ζξοδο 

του οικοπζδου, ώςτε να αποφεφγεται θ ςτάκμευςθ διερχόμενων οχθμάτων. 

2. Μια πινακίδα Ρ2 «Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ (STOP)» ςτθν ζξοδο από το 

ςυςκευαςτιριο. 
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 Η ακριβισ τοποκζτθςθ των πινακίδων κα γίνει μετά τθν επιτόπου ακριβι υπόδειξθ των κζςεων 

τουσ από τθν Σ.Τ. του Διμου Βζλου Βόχασ  

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

 Πζραν των άνω μζτρων αςφαλείασ, θ επιχείρθςθ οφείλει να μεριμνιςει για τθν ςωςτι 

απορροι των ομβρίων υδάτων τθσ  ςτθ κζςθ τθσ ειςόδου εξόδου ώςτε να μθ δθμιουργοφνται 

προβλιματα ςτο οδικό δίκτυο ζμπροςκεν τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ.  

 Σζλοσ, δεν απαιτείται μζριμνα θλεκτροφωτιςμοφ τθσ ειςόδου εξόδου διότι θ λειτουργία τθσ 

εγκατάςταςθσ είναι 8ωρθ και τελειώνει ςτισ 4.00μμ. 

Σζλοσ, τονίηεται ότι ο ιδιοκτιτθσ οφείλει να ειδοποιιςει τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου πριν τθν ζναρξθ των 

εργαςιών για τθ ςωςτι υλοποίθςθ των όρων που αναφζρονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ζκκεςθ. 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ 

Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΛΙΣΗ 

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι 
ςυηιτθςθ όπωσ λεπτομερϊσ ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά αναγράφονται,  
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη μελζτη ειςόδου - εξόδου οχημάτων του υφιςτάμενου ςυςκευαςτηρίου ιδιοκτηςίασ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΦΑΡΜΑΚΘ επί δημοτικήσ οδοφ ςτην Κοινότητα Κοκκωνίου του Δήμου Βζλου- Βόχασ, 
ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ και προχποθζςεισ :  
 

 Σθ δθμιουργία ανοίγματοσ πλάτουσ τουλάχιςτον 6.00μ ςτθ ΒΑ πλευρά του οικοπζδου, το 

οποίο λειτουργεί ωσ είςοδοσ ζξοδοσ των οχθμάτων από τθν επιχείρθςθ ςτο δθμοτικό οδικό 

δίκτυο. το ςθμείο αυτό κα εφαρμοςτεί κίτρινθ διαγράμμιςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

του ΚΟΚ. 

 Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του  Κ.Ο.Κ και ςυγκεκριμζνα: 

- Μια πινακίδα Ρ40 «Απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ» εμπρόσ από τθν είςοδο-

ζξοδο του οικοπζδου, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςτάκμευςθ διερχόμενων οχθμάτων.  

- Μια πινακίδα Ρ2 «Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ (STOP)» ςτθν ζξοδο από το 

ςυςκευαςτιριο. 

 Η ακριβισ τοποκζτθςθ των πινακίδων κα γίνει μετά τθν επιτόπου ακριβι υπόδειξθ των 

κζςεων τουσ από τθν Σ.Τ. του Διμου Βζλου Βόχασ  

 το υπόλοιπο τμιμα του οικοπζδου κα διατθρθκεί θ περίφραξθ, ωσ ζχει. 
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 Πζραν των άνω μζτρων αςφαλείασ, θ επιχείρθςθ οφείλει να μεριμνιςει για τθν ςωςτι 

απορροι των ομβρίων υδάτων τθσ  ςτθ κζςθ τθσ ειςόδου εξόδου ϊςτε να μθ 

δθμιουργοφνται προβλιματα ςτο οδικό δίκτυο ζμπροςκεν τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ.  

 Σζλοσ, δεν απαιτείται μζριμνα θλεκτροφωτιςμοφ τθσ ειςόδου εξόδου διότι θ 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ είναι 8ωρθ και τελειϊνει ςτισ 4.00μμ. 

Σζλοσ, τονίηεται ότι ο ιδιοκτιτθσ 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. 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 61/2022 
 

υντάχκθκε και υπογράφεται 
 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
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