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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το πρακτικό της αριθµ.1/2021 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού 
 

Αριθµός Απόφασης 2/2021 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί του θέµατος: «Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε 
δηµοτική οδό – εκτροπή κυκλοφορίας σε παράπλευρη διαδροµή µετά από βελτίωση 
και σήµανση αυτής.» 
 
  Σήµερα την 16η Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30, πραγµατοποιήθηκε 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, µε 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθµ.πρωτ.1413/12-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που δόθηκε σε κάθε µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
παρ.5 του Ν. 3852/2010. 
          ∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι στο σύνολο των 7 µελών 
συµµετείχαν τα 5 µέλη:  
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1.Αναστάσιος ∆.Μανώλας, ως Πρόεδρος 
2.Κων/νος Λιόλιος              ως Μέλος 
3.Βασίλειος Παππάς,                 « 
4.Κων/νος Παραλυκίδης,            «       
5.Ευάγγελος Λαγδάρης              «      

             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Γεώργιος Καλύβας                   «               
2.Ιωάννης Μελιδώνης                 « 

 Στη συνεδρίαση συµµετείχε και η υπάλληλος του ∆ήµου Αναστασία Κραγιοπούλου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 Επίσης συµµετείχε ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
κ.Καραµέλλιος ∆ηµήτριος, ως εισηγητής του παρόντος θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την αριθµ.πρωτ.848/29-01-
2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου και έδωσε το 
λόγο στον εισηγητή. 

Ο κ.Καραµέλλιος τόνισε την επικινδυνότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα 
της προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας στη δηµοτική οδό που συνδέει τον οικισµό 
Ρυάκια της δηµοτικής ενότητας Κολινδρού µε τον οικισµό Συκιάς της δηµοτικής ενότητας 
Βεργίνας του δήµου Βεροίας, καθώς σε δύο θέσεις έχει καταρρεύσει τµήµα της οδού λόγω 
συχνών κατολισθήσεων. Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις επιδείνωσαν την κατάσταση, µε 
αποτέλεσµα η οδός σε µία θέση να έχει αποκοπεί στο µισό της πλάτος, θέτοντας σε άµεσο 
και σοβαρό κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των διερχοµένων. Έχει ενηµερωθεί η 
αστυνοµία και των δύο περιφερειακών ενοτήτων (Πιερίας και Ηµαθίας), σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, και ήδη έχει εκδοθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από την Αστυνοµία 
Ηµαθίας, ενώ αναµένεται ανάλογη απόφαση από την Τροχαία Πιερίας. Ωστόσο η 
απαγόρευση κυκλοφορίας έχει προσωρινό χαρακτήρα µέχρι ο δήµος Πύδνας – Κολινδρού, 
στον οποίο ανήκει το κοµµένο τµήµα της οδού, να αποκαταστήσει το πρόβληµα.  

     Τέλος ο κ.Καραµέλλιος υπογράµµισε ότι ο δήµος µας αντιµετωπίζει όχι µόνο το 
πρόβληµα της επικοινωνίας µε τον οικισµό Συκιάς Ηµαθίας, αλλά και της εξυπηρέτησης των 
πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους και διατύπωσε την εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας ως εξής: 
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1. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας στο δρόµο Ρυακίων – Συκιάς, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις µε την άµεση τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης και 
εµποδίων. 

2. Την εκτροπή της κυκλοφορίας σε εναλλακτική διαδροµή, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, αφού προηγηθεί βελτίωσή της µε εργασίες διαµόρφωσης µε grader, διάστρωσης 
µε αµµοχάλικο και κατακόρυφης σήµανσης. Το είδος και ο τρόπος των εργασιών καθώς 
και το είδος και η ποσότητα των σηµάτων θα υποδειχθούν επί τόπου από την τεχνική 
υπηρεσία του δήµου. Τα έξοδα των εργασιών και των υλικών θα βαρύνουν το δήµο. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να προβούν σε λεπτοµερή 

έλεγχο και των λοιπών στοιχείων του φακέλου και να αποφασίσουν για την εισήγηση ή µη 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Έγκρισης της «Προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε 
δηµοτική οδό – εκτροπή κυκλοφορίας σε παράπλευρη διαδροµή µετά από βελτίωση και 
σήµανση αυτής.» 
 
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της: 

� την εισήγηση του ∆/ντή της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου,  
� την περ.βε. του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197/20-10-2020)  
� το αριθµ.πρωτ.848/29-01-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδοµίας του ∆ήµου  
� τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :  
1. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας στο δρόµο Ρυακίων – Συκιάς, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις µε την άµεση τοποθέτηση κατάλληλης 
σήµανσης και εµποδίων. 

2. Την εκτροπή της κυκλοφορίας σε εναλλακτική διαδροµή, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, αφού προηγηθεί βελτίωση της µε εργασίες διαµόρφωσης µε 
grader,διάστρωσης µε αµµοχάλικο και κατακόρυφης σήµανσης. Το είδος και ο 
τρόπος των εργασιών καθώς και το είδος και η ποσότητα των σηµάτων θα 
υποδειχθούν επί τόπου από την τεχνική υπηρεσία του δήµου. Τα έξοδα των 
εργασιών και των υλικών θα βαρύνουν το δήµο. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ.2/2021.  
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται.  

 
 
                       
        Ο Πρόεδρος                                Υπογραφές                              Τα µέλη 
                                                      Ακριβές απόσπασµα 
  
  Αναστάσιος ∆.Μανώλας             Αιγίνιο, 16 – 2 – 2021  
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