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Μανιάκοι, 19-12-2018   

Αριθμ. Πρωτ.: 28222 

 

 

Προς: 

1. Την Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς 

2. Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για «Ρύθμιση κυκλοφορίας (απαγόρευση) σε τμήμα της οδού 
Χριστοπούλου  πόλης Καστοριάς» 

 
ΣΧΕΤ.: (α) η με αριθμ 471 /23-7-2018 απόφαση Δημάρχου 

 (β) Τα 24/15-01-2018 και ΟΙΚ 1527/29-06-2018 έγγραφα της ΥΔΟΜ 

            (γ) Η 2374/05-11-2018 έγκριση εκτέλεσης εργασιών της ΥΔΟΜ 

(δ) Η 18091/03-09-2018 σύμβαση του έργου: "Μέτρα προστασίας κοινώς ή 

επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων" με Α.Μ. 12/2018 

(ε) Η ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/547461/56390/4807 απόφαση έγκρισης 

καθαίρεσης τμημάτων διατηρητέου 

 

Με την (α) σχετ. απόφαση Δημάρχου εφαρμόστηκε «Προσωρινή απαγόρευση 

κυκλοφορίας – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου κατά την 

διάρκεια παρεμβάσεων – λήψης μέτρων προστασίας από κατάρρευση, διατηρητέου 

κτίσματος πόλης Καστοριάς». 

Ύστερα από το (β) σχετικό και την (γ) σχετική έγκριση, υλοποιήθηκαν – στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας και της (δ) σχετικής σύμβασης – από τον 

Ανάδοχο του έργου: "Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων 

διατηρητέων ή μη κτισμάτων" (Α.Μ. 12/2018) τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για την 

προστασία των περιοίκων, λόγω επικινδυνότητας του διατηρητέου «Αρχοντικό 

Σαχίνη». Τα ληφθέντα - εγκεκριμένα - σύμφωνα με τα παραπάνω μέτρα είναι τα 

απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της αποσόβησης του κινδύνου, παράλληλα δε 

επιτυγχάνεται η «πεζή» διέλευση από την οδό Χριστοπούλου. 



Επιπλέον άμεσα θα εξασφαλιστεί επαρκής φωτισμός ασφαλείας με την τοποθέτηση 

φωτιστικών σωμάτων στην υφιστάμενη κατασκευή, ενώ η Υπηρεσία Δόμησης του 

Δήμου, έχει θέσει όρους προς τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη για την εκτέλεση των εργασιών 

καθαίρεσης (φωτογραφική, σχεδιαστική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, 

φύλαξη υλικών κ.λ.π.). 

Επειδή μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών διαπιστώνεται ότι: 

I. Το απομένον πλάτος του δρόμου δεν είναι επαρκές για την διέλευση 

οχημάτων στην θέση του διατηρητέου, 

II. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο παραπάνω τμήμα της οδού 

Χριστοπούλου είναι συνάρτηση της άρσης των μέτρων αποσόβησης του 

κινδύνου τα οποία εξαρτώνται από τις παρεμβάσεις στο διατηρητέο κτίριο 

(καθαιρέσεις τμημάτων, ανακατασκευή κλπ) με απροσδιόριστο χρόνο 

υλοποίησης τους. 

 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την απαγόρευση της κυκλοφορίας και 

συγκεκριμένα: 

1. αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Χριστοπούλου στο ύψος της 

οδού Ηφαιστίωνος με πινακίδα απαγόρευσης Ρ-7 και υποχρεωτικής κίνησης 

αριστερά Ρ-50α και εκτροπή της κυκλοφορίας προς την λεωφόρο  Νίκης. 

2. επιπλέον σήμανση για την αποτροπή εισόδου οχημάτων στην οδό Χριστοπούλου -

που είναι μονόδρομος -, στο ύψος της οδού Ολυμπιάδος με πινακίδα Ρ-28. 

Απαιτείται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραπάνω 

ρυθμίσεις ύστερα από τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και της 

Τροχαίας.  
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