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ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ 
ηος Γήμος Βέλος - Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:    03/2023 

ΘΔΜΑ 3ο :   Διζήγηζη πεπί έγκπιζηρ ειζόδος- εξόδος οσημάηυν ηηρ επισείπηζηρ με 

ηην επυνςμία  HELLENIC LAND- SAITIS επί ηηρ δημοηικήρ οδού  (ππυηεύυν 

δημοηικόρ δπόμορ) ζηη θέζη «Πποθήηη Ζλία» ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ. 

  Πην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 26η   ηνπ κελόο Ηανοςαπίος  ηνπ έηνπο 

2023 εκέξα Πέμπηη  θαη ώξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ΔΘΤΑΘΤΖ ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 512/25.01.2023  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 5,  

ήηνη : 

Ξαξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Ξξόεδξνο)    Ξεξξήο Ληθόιανο 

2. Οάπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Ξαλαγηώηεο 

3. Ρξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο      

4. Ρξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

5. Οόδνο Ληθόιανο 

 

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

πξαθηηθώλ. 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξ. Εσήο εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα πξνθεηκέλνπ λα παξαπεκθζνύλ γηα ιήςε απόθαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ελόςεη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 30εο Ηαλνπαξίνπ 2023, θαζώο θαη γηα ηελ εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 
 

Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηος Ν.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα 

ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγκπίνει ηην έκηακηη καηεπείγοςζα ζςνεδπίαζη ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ. 

 

  Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ηπίηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ 

εηζήγεζε έγθξηζεο Δηζόδνπ- Δμόδνπ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία  HELLENIC LAND- 

SAITIS επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ  (πξσηεύσλ δεκνηηθόο δξόκνο) ζηε ζέζε «Ξξνθήηε Ζιία» ηνπ Γήκνπ 

ΑΔΑ: 9ΨΤ2Ω9Π-3ΜΠ



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

Γήκνπ: 

ΔΗΣΖΓΖΣΖ 
 

ΘΔΜΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΔΗΠΝΓΝ ΔΜΝΓΝ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ  κε ηελ ΔΞΩΛΚΗΑ HELLENIC LAND- SAITIS 

ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΝΓΝ (πξσηεύσλ δεκνηηθόο δξόκνο) ΠΡΖ ΘΔΠΖ «ΞΟΝΦΖΡΖ ΖΙΗΑ» ΡΝ ΓΖΚΝ ΒΔΙΝ 

ΒΝΣΑΠ. 

 
Έσονηαρ ςπότη: 

1. Ρελ ππ’ αξίζκ. 10223/16-12-2022 αίηεζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ 

ηεο, 

2. Ρν  ζρέδην κε ζέκα «Ρνπνγξαθηθό Γηάγξακκα εηζόδνπ εμόδνπ νρεκάησλ» ηνπ Γηπι. Ξνιηηηθνύ Κεραληθνύ 

θνπ. Θεόδσξνπ Καξίλε,  

3.  Ρε ηερληθή έθζεζε ηνπ θνπ. Θεόδσξνπ Καξίλε ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο εηζόδνπ εμόδνπ επί ηεο 

πθηζηάκελεο 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  

κε ηελ ΔΞΩΛΚΗΑ HELLENIC LAND- SAITIS θαη πξνηείλεη:  

 Ρε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αλνίγκαηνο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10,00κ ζηε ΛΑ πιεπξά ηνπ 

νηθνπέδνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο είζνδνο έμνδνο ησλ νρεκάησλ από ηελ επηρείξεζε ζην δεκνηηθό 

νδηθό δίθηπν. Πην ζεκείν απηό ζα ππάξρεη ειεθηξηθή ζπξόκελε κεηαιιηθή ζύξα πιάηνπο πεξίπνπ 7,40κ 

θαζώο θαη νξηδόληηα δηαγξάκκηζε ρξώκαηνο θίηξηλνπ εκπξνζζελ απηήο θαη κέρξη ηελ νξηδόληηα 

δηαθεθνκκέλε γξακκή δηαρσξηζκνύ, ρξώκαηνο ιεπθνύ, ηεο  ζέζεο εηζόδνπ εμόδνπ από ηε δεκνηηθή 

νδό ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξόηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 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» ζε εύινγν κήθνο (15 έσο 17 κ) 

πξηλ ην ηκήκα ηεο εηζόδνπ εμόδνπ ηεο επηρείξεζεο , ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζηάζκεπζε ησλ 

δηεξρόκελσλ νρεκάησλ θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε είζνδνο ησλ νρεκάησλ ζηελ επηρείξεζε. 

2. Κηα πηλαθίδα Ο2 «πνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο (STOP)» ζηελ έμνδν από ηελ επηρεηξεζε. 

3. Κηα πηλαθίδα P27 «Απαγόξεπζε αξηζηεξήο ζηξνθήο» ζην ηκήκα ηεο εμόδνπ από ηελ 

επηρείξεζε. 

 Ζ αθξηβήο ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ ζα γίλεη κεηά ηελ επηηόπνπ αθξηβή ππόδεημε ησλ ζέζεσλ 

ηνπο από ηελ Ρ.. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο  

 Πην ππόινηπν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ ζα δηαηεξεζεί ε πεξίθξαμε, σο έρεη. 
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 Ξέξαλ ησλ άλσ κέηξσλ αζθαιείαο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ζσζηή απνξξνή 

ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηεο  ζηε ζέζε ηεο εηζόδνπ εμόδνπ ώζηε λα κε δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα 

ζην νδηθό δίθηπν εκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο.  

 Ρέινο, δελ απαηηείηαη κέξηκλα ειεθηξνθσηηζκνύ ηεο εηζόδνπ εμόδνπ δηόηη ε ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο είλαη 8σξε θαη ηειεηώλεη ζηηο 4.00κκ. 

Ρέινο, ηνλίδεηαη όηη ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηώλ γηα ηε ζσζηή πινπνίεζε ησλ όξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έθζεζε. 

Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ 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 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία  HELLENIC LAND- SAITIS επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ  (πξσηεύσλ δεκνηηθόο 

δξόκνο) ζηε ζέζε «Ξξνθήηε Ζιία» 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 3/2023 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ν Ξξόεδξνο           Ρα Κέιε 

 πνγξαθή                                                                                                           πνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο 
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