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                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α    
Από ην πξαθηηθό  ηεο 12εο / 25.11.2022  ζπλεδξίαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο:    19 /2022 

ΘΔΜΑ 2ν :   Έγθξηζε Δηζόδνπ- Δμόδνπ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο Φάξκα Μεηζόπνπινο 

Αλώλπκνο Θηελνηξνθηθή Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Θξέαηνο, επί αλώλπκεο 

Γεκνηηθήο νδνύ ζηε ζέζε «Τξηαληαθπιιηέο» Θαιεληδίνπ ηνπ  Γήκνπ Βέινπ- Βόραο. 

  Πην Εεπγνιαηηφ θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 25ε   ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ  ηνπ έηνπο 2022 

εκέξα Παξαζθεπή  θαη ψξα 11.30 π.κ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα απφ ηελ  αξηζ. 9275/21.11.2022  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Ξξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Ξαπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε 

ζηα κέιε εκπξφζεζκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 7 κειψλ παξαβξέζεθαλ 4 ήηνη : 

Ξαξφληα Κέιε :       Απφληα κέιε : 

1. Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Ξξφεδξνο)    Ξεξξήο Ληθφιανο 

2. Οάπηεο Θεφδσξνο      Θαηζηθψιεο Ξαλαγηψηεο 

3. Ρξηαληαθχιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Ρξηαληαθχιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Ρνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Οφδνο Ληθφιανο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Ξαλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ. 

Ν Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην δεύηεξν  ζέκα ΔΘΤΟΣ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε φπσο ην ζέκα 

ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιφγσ ηεο άκεζεο αλάγθεο ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72,74 θαη 75 ηνπ Ν.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Ξξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

 

        Πηε ζπλέρεηα ν  Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε πεξί εηζφδνπ- 

εμφδνπ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο Φάξκα Κεηζφπνπινο Αλψλπκνο Θηελνηξνθηθή Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή 

Δηαηξεία Θξέαηνο, επί αλψλπκεο Γεκνηηθήο νδνχ ζηε ζέζε «Ρξηαληαθπιιηέο» Θαιεληδίνπ ηνπ  Γήκνπ 

Βέινπ- Βφραο, έζεζε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Κειεηψλ θαη Δπηβιέςεσλ Ρερληθψλ Έξγσλ ηνπ 

Γήκνπ: 

ΑΔΑ: ΩΥΦΜΩ9Π-ΩΙΡ



ΔΗΣΖΓΖΣΖ 
 

ΘΔΜΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΔΗΠΝΓΝ ΔΜΝΓΝ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΦΑΟΚΑ ΚΖΡΠΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΝΠ 

ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΘΟΔΑΡΝΠ  ΔΞΗ ΑΛΩΛΚΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΝΓΝ ΠΡΖ ΘΔΠΖ 

«ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΔΠ» ΘΑΙΔΛΡΕΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ. 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Ρελ ππ’ αξίζκ. 8264/19-10-2022 αίηεζε ηνπ θνπ. Θαξαζνχινπ Ησάλλε, κνλίκνπ εθπξφζψπνπ ηεο εηαηξείαο 

Κεηζφπνπινπ ΑΘΒΔΔΘ κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο, 

2. Ρν ζρέδην κε ζέκα «Ρνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα Δηζφδνπ Δμφδνπ» ηνπ Γηπι. Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ θνπ. Θνπίλε 

Ξαλαγηψηε, 

3. Ρε ηερληθή έθζεζε ηνπ παξαπάλσ κεραληθνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο εηζφδνπ εμφδνπ επί ηεο πθηζηάκελεο 

επηρείξεζεο,  

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

5. Ρελ αξηζκ. 11/17 Δγθχθιην πεξί νδεγηψλ γηα ην Ξ.Γ. 118/06 

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

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 2696/1999 φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, 

 

Ζ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ καο εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο εηζφδνπ εμφδνπ νρεκάησλ ηεο  

επηρείξεζεο Κεηζφπνπινο  ΑΘΒΔΔΘ θαη πξνηείλεη:  

 Ζ είζνδνο έμνδνο ησλ νρεκάησλ ζηελ επηρείξεζε λα γίλεηαη απφ ηελ αλψλπκε δεκνηηθή νδφ ε νπνία 

βξίζθεηαη  ζηε βφξεηα  πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. Ππγθεθξηκέλα, έρεη δεκηνπξγεζεί 

ζηε πιεπξά απηή ηνπ νηθνπέδνπ  ηκήκα κήθνπο 14,36κ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ είζνδν έμνδν ησλ 

νρεκάησλ.  

 Ξαξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Θ.Ν.Θ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Κηα πηλαθίδα Ο40 «Απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε» ζηε βνξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ πξίλ 

ηελ ελαξμε ηνπ ηκήκαηνο εηζφδνπ εμφδνπ ζηελ επηρεηξεζε, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζηάζκεπζε 

δηεξρφκελσλ νρεκάησλ. 

 Κηα πηλαθίδα Ο44 «Έμνδνο απφ πεξηνρή απαγνξεπκέλεο ζηάζκεπζεο» ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ 

νηθνπέδνπ θαη κεηά ην ηκήκα ηεο εηζφδνπ εμφδνπ ηεο επηρείξεζεο.   

 Κηα πηλαθίδα P48 «πνρξεσηηθή πνξεία πξνο ηα δεμηά» πξηλ ηελ έμνδν ησλ νρεκάησλ γηα απνηξνπή 

ηεο αξηζηεξήο ζηξνθήο ησλ εμεξρφκελσλ νρεκάησλ. 

 Κηα πηλαθίδα P27 «Απαγφξεπζε αξηζηεξήο ζηξνθήο» ζην αληίζεην ξεχκα ηεο νδνχ αθξηβψο απέλαληη 

απφ ηελ αξρή ηεο εηζφδνπ εμφδνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 Κηα πηλαθίδα Ο2 «πνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο (STOP)» ζην ηκήκα ηεο εηζφδνπ εμφδνπ θαη πξηλ  ηελ 

έμνδν ησλ νρεκάησλ απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Ρνπνζέηεζε θαζξέπηε αζθαιείαο Ǿ60 αθξηβψο απέλαληη απφ ην άλνηγκα ηεο εηζφδνπ εμφδνπ γηα ηελ 

θαιχηεξε επνπηεία ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ 

 

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

πεξεζία ψζηε λα ηνπ ππνδείμεη ηηο ζέζεηο ησλ πηλαθίδσλ. 

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

Ξέξαλ ησλ άλσ κέηξσλ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηε ηερληθή έθζεζε ηνπ  κεραληθνχ, έρεη γίλεη κέξηκλα γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο δελ απαηηείηαη επηπιένλ θσηηζκφο ηεο εηζφδνπ 

εμφδνπ δηνηη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζα πινπνηείηαη θαηά ηηο σξεο 07:00-16:30κκ. 

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

φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έθζεζε. 

 
 

Ν Ξξντζηάκελνο  
Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΞΝΙΗΡΖΠ 

 

ΑΔΑ: ΩΥΦΜΩ9Π-ΩΙΡ



 

Πηε ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο δηαηάμεηο 

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

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Γλσκνδνηεί ζεηηθά πξνο ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ έγθξηζε εηζφδνπ- εμφδνπ νρεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο Φάξκα Κεηζφπνπινο Αλψλπκνο Θηελνηξνθηθή Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Θξέαηνο, επί 

αλψλπκεο Γεκνηηθήο νδνχ ζηε ζέζε «Ρξηαληαθπιιηέο» Θαιεληδίνπ ηνπ  Γήκνπ Βέινπ- Βφραο, κε ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο φπσο αλαιπηηθά εθηέζεθαλ ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαζψο 

θαη ηελ ηερληθή έθζεζε Κεραληθνχ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε πήξε αχμ. αξηζκφ 19/2022 

                             Αθνχ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ν Ξξφεδξνο           Ρα Κέιε 

 πνγξαθή                                                                                                           πνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απφζπαζκα 
       Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥΦΜΩ9Π-ΩΙΡ
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