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Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μελέτης σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της δημοτικής οδού από
Καστανιά προς Ι.Μ. Παν. Σουμελά

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ « 1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό
των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην
αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων
στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην
επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του
Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες
Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας.» και «…Αν από την λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι
υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των Υπηρεσιών Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις άλλες περιοχές της χώρας.»
Σας γνωστοποιούμε ότι στην δημοτική οδό που συνδέει το χωριό Καστανιά με την Ι.Μ. Παν. Σουμελά, στο
ρεύμα ανόδου και περίπου ένα χιλιόμετρο πριν το μοναστήρι, έχει προκληθεί κατάπτωση πρανούς από
έντονες βροχοπτώσεις.
Η κατάπτωση έγινε στα τέλη Αυγούστου του 2018 μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα σε σημείο το οποίο
είχε ήδη μικρή καθίζηση τμήματος του οδοστρώματος σε μεγάλο μήκος όδευσης λόγω υποχώρησης της
υπόβασης.
Η υπηρεσία μας προχώρησε σε ενημέρωση της Τροχαίας με το υπ. αρίθ. 18370/04-07-2018 έγγραφο και
προχώρησε σε προσωρινή σήμανση του δρόμου με πάκτωση σιδηρού οπλισμού στο οδόστρωμα και
κατακόρυφη σήμανση του επικίνδυνου σημείου στένωσης της λωρίδας.
Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) της χειμερινής περιόδου 20182019, η υπηρεσία μας διενέργησε νέα αυτοψία στις 14/03/2019 και διαπίστωσε ότι το πρανές που
υποχώρησε είναι εντελώς εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα τα οποία το αποσαθρώνουν περαιτέρω. Ως εκ
τούτου η χρήση του δρόμου στο ρεύμα ανόδου κρίνεται πλέον επισφαλής.
Επιπρόσθετα με το υπ. αρίθ. 2501/10/775-στ’/09.04.2019 έγγραφό της η Τροχαία Βέροιας μας γνωστοποίησε
ότι λόγω της μονιμότητας πλέον της κατάστασης κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ. με έγκριση μελέτης από το Δ.Σ. Βέροιας και έκδοση
απόφασης από αρμόδια υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας προχώρησε στην σύνταξη μελέτης σήμανσης και κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων που αφορά σε κατάληψη τμήματος οδοστρώματος (στένωση λωρίδας) στο ρεύμα ανόδου προς Ι.
Μ. Παν. Σουμελά.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την μελέτη σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο
υπό μελέτη τμήμα του δημοτικού οδικού δικτύου Καστανιάς-Ι.Μ. Παν. Σουμελά.
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