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Από ηο ππακηικό  ηηρ 14ηρ / 21.12.2022  ζςνεδπίαζηρ 

ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ 
ηος Γήμος Βέλος - Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:    24 /2022 

ΘΔΚΑ 1ο :   Διζήγηζη έγκπιζηρ Διζόδος- Δξόδος οσημάηυν ηηρ επισείπηζηρ  

ΑΓΓΔΙΟΤ ΥΡΗΣΗΛΑ με ηην επυνςμία «ΠΑΡΘΗΛΓΘ ΘΑΦΧΛ ΑΛΑΦΤΥΖ» επί ηηρ 

οδού Αγ. Βαζιλείος ζηην Θοινόηηηα Θοκκυνίος ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ. 

  Πην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 21η   ηνπ κελόο Γεκεμβπίος  ηνπ έηνπο 
2022 εκέξα Σεηάπηη  θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 10244/16.12.2022  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 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 4 

ήηνη : 

Ξαξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Ξξόεδξνο)    Ξεξξήο Ληθόιανο 

2. Οάπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Ξαλαγηώηεο 

3. Ρξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Ρξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Ρνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Οόδνο Ληθόιανο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

  Ν Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πξώην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε 

έγθξηζεο Δηζόδνπ- Δμόδνπ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο  ΑΓΓΔΙΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑΠ κε ηελ επσλπκία 

«ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΠΘΑΦΥΛ ΑΛΑΤΣΖΠ» επί ηεο νδνύ Αγ. Βαζηιείνπ ζηελ Θνηλόηεηα Θνθθσλίνπ ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ- Βόραο, έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Ρερληθώλ Έξγσλ 

ηνπ Γήκνπ: 

ΔΗΖΓΖΖ 
 

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΔΗΠΝΓΝ ΔΜΝΓΝ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΑΓΓΔΙΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑΠ ΚΔ ΡΖΛ ΔΞΥΛΚΗΑ 

«ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΠΘΑΦΥΛ ΑΛΑΤΣΖΠ» ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΑΓ. ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΠΡΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΝΘΘΥΛΗΝ  ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ. 

 
Έσονηαρ ςπότη: 

1. Ρελ ππ’ αξίζκ. 9277/21-11-2022 αίηεζε ηεο θα. Αγγέινπ Σξηζηίλαο κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο, 

2. Ρν ζρέδην κε ζέκα «Ρνπνγξαθηθό Γηάγξακκα» ηνπ Ξνιηηηθνύ Κεραληθνύ θνπ Γξίζπνπ Ληθνιάνπ, 

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

πθηζηάκελεο επηρείξεζεο,  
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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 Αγγέινπ Σξηζηίλαο κε ηελ επσλπκία «ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΠΘΑΦΥΛ ΑΛΑΤΣΖΠ» θαη πξνηείλεη:  

 Ζ είζνδνο έμνδνο ησλ νρεκάησλ ζηελ επηρείξεζε λα γίλεηαη από ηελ νδό Αγ. Βαζηιείνπ ε νπνία 

βξίζθεηαη  ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ελ ιόγσ επηρείξεζεο. Ππγθεθξηκέλα, έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηε πιεπξά απηή ηνπ νηθνπέδνπ  ηκήκα κήθνπο 12,30κ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ είζνδν έμνδν ησλ νρεκάησλ.  

 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» ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ 

νηθνπέδνπ , ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζηάζκεπζε δηεξρόκελσλ νρεκάησλ. 

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

πξηλ  ηελ έμνδν ησλ νρεκάησλ από ηελ επηρείξεζε. 

 Ζ πηλαθίδα Ο44 «Έμνδνο από πεξηνρή απαγνξεπκέλεο ζηάζκεπζεο» δε ηνπνζεηείηαη ιόγσ ύπαξμεο 

2εο πηλαθίδαο Ο40 ζην ηέινο ηνπ νηθνπέδνπ. 

 Κηα πηλαθίδα P27 «Απαγόξεπζε αξηζηεξήο ζηξνθήο» ζην αληίζεην ξεύκα ηεο νδνύ θαηά ηελ έμνδν 

ησλ νρεκάησλ από ηελ επηρείξεζε. 

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, απαηηείηαη κέξηκλα ειεθηξνθσηηζκνύ ηεο εηζόδνπ εμόδνπ δηόηη ν θσηηζκόο ηεο νδνύ δελ είλαη επαξθήο 

θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο θαη πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε δύν θσηηζηηθώλ ζσκάησλ επί ηζάξηζκσλ ηζηώλ κεηά 

κνλνύ βξαρίνλα νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη πιεπξηθά ζηελ είζνδν έμνδν ηεο επηρείξεζεο. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ ηζηώλ θαη ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαζώο θαη ε ειεθηξνδόηεζε ηνπο αθνινπζνύλ ηα Διιεληθα Ξξνηππα 

ΔΙΝΡ ΔΛ 60598-2-3. 

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

πινπνίεζε ησλ όξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έθζεζε. 

 
Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ  

Ρ.. & ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ 

 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΞΝΙΗΡΖΠ 

ΓΗΞΙ. ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ  

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 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

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

επηρείξεζεο  ΑΓΓΔΙΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑΠ κε ηελ επσλπκία «ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΠΘΑΦΥΛ ΑΛΑΤΣΖΠ» επί ηεο νδνύ 

Αγ. Βαζηιείνπ ζηελ Θνηλόηεηα Θνθθσλίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο 
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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 24/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ν Ξξόεδξνο           Ρα Κέιε 

 πνγξαθή                                                                                                           πνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο 
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