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ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την
εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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.»
Με την υπ’αριθμ. 12351/3-7-2020 αίτησή του ο ανάδοχος «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
Ο.Τ.Ε.» υποβάλλει μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ζητάει την έγκρισή της για την
εκτέλεση του παραπάνω έργου.
Η παρέμβαση αφορά την εναλλάξ κυκλοφορία δύο (2) κατευθύνσεων ή κατά
περίπτωση τον αποκλεισμό πρόσβασης σε τμήμα της οδού στο τμήμα από τη συμβολή με
υφιστάμενο ασφαλτόδρομο που βρίσκεται σε απόσταση 1.000,00 μ. από το βόρειο άκρο του
οικισμού Τριλόφου,διέρχεται από αγροτικές εκτάσεις, διασχίζει το ρέμα Κολιμπάκος μέσω
Ιρλανδικής διάβασης, με κατεύθυνση προς τα Νοτιοανατολικά και καταλήγει σε
ασφαλτόδρομο που συνδέι τον οικισμό Τριλόφου με την επαρχιακή οδό Βέροιας Σκύδρας. Το
συνολικό μήκος του έργου είναι 872,20 μ.

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την μελέτη
εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου του
θέματος.
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