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ΘΕΜΑ: Αντιµετώπιση Κατολισθητικών φαινοµένων στο Σταλό ∆ήµου Χανίων
Σχετ. : 1) το υπ’ αριθµ. πρωτ.229/19-01-2019 έγγραφο της Γ. Γ.Πολιτικής Προστασίας

     
Το τελευταίο διάστηµα, σε τµήµα του Βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και στην οδό

Μαλινδρέτου  στο  Σταλό  της  ∆.Ε.  Ν.  Κυδωνίας  του  ∆ήµου  Χανίων,  παρατηρήθηκαν  έντονα
κατολισθητικά  φαινόµενα,  µε  συνέπεια  τη  διακοπή  κυκλοφορίας  οχηµάτων.  Τα  φαινόµενα
εξελίσσονται  και  εντείνονται  λόγω  των  συνεχών  βροχοπτώσεων  που  προκαλούν  επάλληλες
υποχωρήσεις των εδαφών στην ευρύτερη περιοχή. 



Η διάνοιξη της οδού Μαλινδρέτου, και η κατασκευή των τοιχίων αντιστήριξης των ανάντι
πρανών αυτής, έγινε από την τέως ∆ΕΚΕ της Περιφέρειας Κρήτης, µετά από απαλλοτρίωση για
την υλοποίηση του ΒΟΑΚ ώστε να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της περιοχής, διότι η νέα χάραξη
κατάργησε την οδό που έως  τότε χρησιµοποιούσαν. Έτσι, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κάποια
απόφαση χαρακτηρισµού της, συντηρείται από το ∆ήµο Χανίων σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ:
1341/2007 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης.

    Λόγω  του  πρόσφατου  γεγονότος  κατολίσθησης  της  22-1-2019  στην  ανωτέρω  οδό,  η
Αστυνοµία  Χανίων  προέβη  σε  αποκλεισµό  του  δρόµου,  καθώς  ο  όγκος  του  λόφου  που
κατολίσθησε κάλυψε το µεγαλύτερο µέρος του οδοστρώµατος. Το φαινόµενο της κατολίσθησης,
καθώς συνεχίζουν να υποχωρούν χώµατα και πέτρες, δηµιουργεί άµεσο κίνδυνο κατάρρευσης
τµηµάτων  των  ανάντι  κατασκευών  και  της  ασφάλειας  των  κατάντι  κατασκευών.  Ο  ∆ήµος
Χανίων  έχει  προβεί  σε  αποκλεισµό  του  µεγαλύτερου  τµήµατος  του  οδοστρώµατος  µε  την
τοποθέτηση  κατάλληλης  προειδοποιητικής  σήµανσης.  Ο  µεγάλος  όγκος  του  εδαφικού  υλικού
που  έχει καταπέσει στη οδό, λειτουργεί ως  προσωρινή αντιστήριξη του  πρανούς και η ολική
αποµάκρυνσή του δηµιουργεί αµφιβολίες για τη συνολική του ευστάθεια.

Οι µελέτες και οι επεµβάσεις που απαιτούνται για την οριστική άρση της επικινδυνότητας
που  προκύπτει  από  τα  φαινόµενα  κατολισθήσεων  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  Σταλού,  σαν
συνέπεια των εργασιών κατασκευής του ΒΟΑΚ και των συµπληρωµατικών δρόµων, ξεφεύγει
των ορίων της τυπικής συντήρησης όπως αυτή ορίζεται στην µε αρ. πρωτ: 1341/2007 απόφαση
του Γ. Γ. της Περιφέρειας Κρήτης .

Εξ’ όσον γνωρίζουµε, για τα κατολισθητικά φαινόµενα στον ΒΟΑΚ έχουν επιληφθεί λόγω
αρµοδιότητας οι υπηρεσίες του υπουργείου σας, και αναµένουµε την κατά το δυνατόν άµεση
αντιµετώπισή τους, αφού ενδεχόµενες καθυστερήσεις θα δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα
στην  επερχόµενη  τουριστική  περίοδο.  ∆εδοµένου  ότι  και  το  αντίστοιχο  πρόβληµα  στην  οδό
Μαλινδρέτου, σχετίζεται µε την αστοχία και την αποκατάσταση τεχνικού έργου το οποίο έχει
κατασκευαστεί υπό την εποπτεία της  τέως ∆ΕΚΕ ως συνοδό έργο του  ΒΟΑΚ, φρονούµε και
προσβλέπουµε  ότι  θα  αντιµετωπιστεί  και  αυτό  από  τις  υπηρεσίες  του  υπουργείου  σας,  που
διαθέτουν  την  εµπειρία  και  την  αρµοδιότητα,  λόγω  της  ίδιας  φύσης  και  προέλευσης  του
προβλήµατος.

Συνηµµένα :
Σχετ.1 έγγραφο Γ.Γ Πολ.Προστασίας

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. Γραφείο Αντιδηµάρχου
Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Ξανθουδάκη
3. ∆ΤΥ∆Χ

Ο ∆ήµαρχος Χανίων

     
     Αναστάσιος Βάµβουκας




