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ΑΔΑ: ΩΧΙΖΩΗΜ-5ΦΛ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµ. Απόφασης 105/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο από το
κλείσιµο της Άνω διάβασης µε αρ.5 του ΒΟΑΚ του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος»
στην περιοχή των Κάτω Γουβών»
1.
Στις Γούρνες, σήµερα την 23η του µηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 14.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση στην έδρα του ∆ήµου (στην αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη µε
αριθµό πρωτ.5141/18.03.2015 πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε
νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
2.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα
τρία (33) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους επτά (7) Προέδρους /Εκπροσώπους των
∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν:

α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
(1) Παρόντες
α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος ∆.Σ.

ιστ Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιζ

γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος

ιη Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας ∆.Σ.

δ Λουλουδάκης Απόστολος, Αντιδήµαρχος

ιθ Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

ε Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος

κ

στ Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

κα Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

ζ Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος

κβ ∆ανελάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

η Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος ∆.Σ.

κγ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

θ Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.

κδ Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

ι Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

κε Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

ια Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

κστ Γαράκη Μαρία, Μέλος ∆.Σ.

ιβ Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

κζ Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

ιγ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ.

κη .Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

ιδ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

κθ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ

Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος ∆.Σ

Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

ιε Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

(2) Απόντες
α Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

γ Μπάτσης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ.
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β Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

δ

Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 5141/18.03.2015
πρόσκληση του Προέδρου.
β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(1) Παρόντες
α Τσιχλή Αικατερίνη
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
β Στρατηδάκης Γεώργιος
Τοπικής Κοινότητας Σγουροκεφαλίου
γ Μαγκαφουράκης Εµµανουήλ
Τοπικής Κοινότητας Χαρασού
(2) Απόντες
α Περβολαράκης Εµµανουήλ
β Κουφαλιτάκης Γεώργιος
γ Λαπίδης Θεόδωρος
δ Μπορµπουδάκη ∆έσποινα
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν
πρόσκληση του Προέδρου.

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 5141/18.03.2015

3.
Ο ∆ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη
συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μανουσάκη Ελένη, υπάλληλος του ∆ήµου,
κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παρευρίσκεται ο νοµικός
σύµβουλος του ∆ήµου κ.Παχιαδάκης Ιωάννης για να εισηγηθεί τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης µε α/α (2) έως (4), ο κ. Βασιλάκης Νικόλαος, Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών και η κ.Τασιούδη Καλλιρρόη, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοίκησης για παροχή
διευκρινήσεων σε θέµατα της αρµοδιότητάς της.
4.
Σύµβουλοι

Κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης του κ. ∆ηµάρχου προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί
κ.κ. Λουλουδάκης Απόστολος, Φραγκιαδάκης Βαρδής και Τσαντηράκης
ου
Κωνσταντίνος, Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος
προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ασπετάκης Αντώνιος. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ.∆ανελάκης Γεώργιος, Γαράκη Μαρία και Παρθενιώτης Γεώργιος αποχώρησαν µετά τη
λήψη απόφασης για το 25ο , 29ο και 30ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. Οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ.Χαλκιαδάκης Γεώργιος και Μουντράκης Ευθύµιος αποχώρησαν µετά τη λήψη
απόφασης για το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

5.
Κατά παρέκκλιση µετά το 4ο θέµα, συζητήθηκαν το 25ο, το 29ο και το 30ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης.
6.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) µελών
ήταν παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα 3ο EH∆: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο από το

κλείσιµο της Άνω διάβασης µε αρ.5 του ΒΟΑΚ του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος»
στην περιοχή των Κάτω Γουβών»
Αριθµός Απόφασης 105/2015
Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ζήτησε από το Σώµα
την έγκριση για την εισαγωγή του θέµατος προς συζήτηση ως κατεπείγον, αφενός λόγω του ότι
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η λήψη απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για την κατασκευή από τον ΟΑΚ Α.Ε. της επέκτασης
της Άνω διάβασης µε αρ.5 του έργου για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση από τον 12/2014,
ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έγκριση της απόφασης του ∆.Σ. από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση απαιτεί χρονικό διάστηµα 1 ενός µηνός περίπου.
Η καθυστέρηση που υπήρξε στην εισαγωγή του θέµατος προς συζήτηση στην Επιτροπή
Ποιότητας οφείλεται στην µη απάντηση της Αστυνοµίας στο υποβληθέν αίτηµα του ∆ήµου, η
οποία εν τέλει µας ενηµέρωσε προφορικά ότι δεν υποχρεούται να κάµει καµία γνωµοδότηση.
Για τους παραπάνω λόγους επείγει η συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης προκειµένου να
συνεχιστεί το έργο.
Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου
έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
Αποφασίζουν οµόφωνα
1. Κρίνουν το θέµα ως κατεπείγον
2. Η συζήτηση του θέµατος θα γίνει στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο
κ. Πετράκη Εµµανουήλ, ο οποίος εισηγήθηκε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το Θέµα
που αφορά: ‘Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο από το κλείσιµο της
Άνω διάβασης µε αρ.5 του ΒΟΑΚ του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος» στην περιοχή των Κάτω
Γουβών’, όπως παρακάτω:
{Σχετ: (α) Το µε αρ. πρωτ: 32817/18-12-14 έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε. µε τη µελέτη προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
(β) Το µε αρ. πρωτ: 32817/13-01-15 έγγραφό µας προς τη ∆ηµοτική Κοινότητα Γουβών
και το ΑΤ Χερσονήσου
(γ) Η µε αρ 4/2015 απόφαση της ∆.Κ. Γουβών
Με το (α) σχετικό έγγραφο, ο ΟΑΚ Α.Ε. µας γνωστοποίησε ότι προκειµένου να ξεκινήσουν οι
εργασίες για την επέκταση της Άνω ∆ιάβασης µε αρ. 5 στην περιοχή των Κάτω Γουβών θα
πρέπει να γίνει ο αποκλεισµός της η εν λόγω διάβαση και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν
προσωρινά µέτρα για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στο δηµοτικό δίκτυο. Μαζί µε το αίτηµα,
υπέβαλε µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων του δηµοτικού δικτύου προκειµένου να
διασφαλιστεί η κυκλοφορία των ανάντη και κατάντη περιοχών του ΒΟΑΚ.
Η Υπηρεσία µας µε το (β) σχετικό έγγραφο ζήτησε από τη ∆ηµοτική Κοινότητα Γουβών και το ΑΤ
Χερσονήσου τις απόψεις τους επί των προτεινόµενων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
παρουσιάζοντας συνοπτικά τις προτεινόµενες αναγκαίες ρυθµίσεις αφενός για την υλοποίηση του
έργου και αφετέρου για την ρύθµιση της κυκλοφορίας στο δηµοτικό δίκτυο.
Η προτεινόµενη µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων την οποία προσκόµισε ο
Ανάδοχος και στην οποία συµφωνεί η Υπηρεσία µας, προτείνει συνοπτικά τις κάτωθι ρυθµίσεις
για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στο δηµοτικό δίκτυο στην περιοχή της Άνω διάβασης µε αρ.5.
1. Τον πλήρη αποκλεισµό της Άνω διάβασης µε αρ.5, νότια και βόρεια του ΒΟΑΚ µε την
εργοταξιακή σήµανση που προτείνει η ανάδοχος εταιρεία ήτοι:
 Επιβολή ορίου ταχύτητας 50km βόρεια και νότια της άνω διάβασης & σε
απόσταση 200m περίπου απ΄αυτήν
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 Επιβολή ορίου ταχύτητας 30km βόρεια και νότια της άνω διάβασης & σε
απόσταση 50m περίπου απ΄αυτήν
 Τον αποκλεισµό της διάβασης µε ανακλαστικό κόκκινο πλέγµα περίφραξης σε
απόσταση 20m βόρεια και νότια απ΄αυτήν
 Τοποθέτηση αναλάµποντων φανών επισήµανσης κινδύνου κατά µήκος του
πλαστικού πλέγµατος περίφραξης ανά 5µ.
 Τοποθέτηση συνδυασµού πινακίδων του κοκ (Ρ-52δ & Π-77) ή (Ρ-52α & Π-78)
(υποχρεωτικό πέρασµα από δεξιά ή αριστερά νησίδα ή εµποδίου) βόρεια & νότια
της διάβασης κατά µήκος του πλέγµατος περίφραξης ανά πέντε µέτρα.
 Την τοποθέτηση του σήµατος του ΚΟΚ Ρ-50δ (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας
µε στροφή δεξιά) σε απόσταση 30m νότια του νότιου σηµείου αποκλεισµού και
40µ. ανατολικά του βόρειου σηµείου αποκλεισµού.
 Την τοποθέτηση του σήµατος του ΚΟΚ, Κ-20 (κίνδυνος λόγω εκτελούµενων
εργασιών στην οδό) νότια και βόρεια της αποκλειόµενης διάβασης
 Την τοποθέτηση σηµάτων του ΚΟΚ Π-25 (οδός αδιέξοδη) βόρεια και νότια της
αποκλειόµενης διάβασης
Η προτεινόµενη προσωρινή εργοταξιακή σήµανση παρουσιάζεται αναλυτικά στο µε αρ. Σχεδ. 1
οριζοντιογραφία σήµανσης του Αναδόχου µε ηµεροµηνία ∆εκέµβριος 2014.
2. Ενηµέρωση των κινούµενων επί του δηµοτικού δικτύου τόσο νότια όσο και βόρεια του ΒΟΑΚ
ότι η οδός προς Κάτω και Άνω Γούβες αντίστοιχα, είναι κλειστός λόγω έργων, µε την τοποθέτηση
ανάλογων ενηµερωτικών πινακίδων όπως αυτές παρουσιάζονται στα συνηµµένα διαγράµµατα του
google earth. (Αρ. σχεδ. 2 έως 4)
3. Η ισχύς των ανωτέρω ρυθµίσεων να έχουν χρονική διάρκεια πέντε µηνών από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης της εργοταξιακής σήµανσης.
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Γουβών µε την (γ) σχετική απόφαση η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση
της 09-02-2015 εξέφρασε τη σύµφωνη γνώµη της για τον αποκλεισµό της άνω διάβασης µε αρ.5
και τη µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που υπέβαλε ο Ανάδοχος σύµφωνα µε την
οποία ρυθµίζεται η κυκλοφορία στο υπόλοιπο δηµοτικό δίκτυο.
Το ΑΤ Χερσονήσου δεν εξέφρασε άποψη έως σήµερα παρά τις προφορικές οχλήσεις τόσο του
Αναδόχου του έργου όσο και της Υπηρεσίας µας.
Παράλληλα δεν προέκυψαν παρατηρήσεις ή προτάσεις από ∆ηµότες κατά τη διάρκεια της
διαβούλευσης όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου & ολοκληρώθηκε την Τρίτη 1703-2015.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς επίσης και τα κάτωθι :
• Τα άρθρα 10 & 52 του Ν.2696/1996 (κώδικας οδικής κυκλοφορίας) σύµφωνα µε τα οποία η
κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση των οδών εκτελείται µόνο κατόπιν σχετικής µελέτης.
• Τα άρθρα 79 και 82 του Ν.3463/2006 από τα οποία προκύπτει ότι για τη «ρύθµιση της
κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και
τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και
λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους
χώρους» απαιτείται η έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης µετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο ∆.Σ. και µετά από την εκπόνηση και έγκριση των σχετικών
µελετών.
4

ΑΔΑ: ΩΧΙΖΩΗΜ-5ΦΛ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
• Τις διατάξεις του άρ. 75γ. του Ν. 3463/2006 σύµφωνα µε τις οποίες η δηµοτική αρχή έχει την
αρµοδιότητα να εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής και την εύρυθµη λειτουργία της πόλης. Στο
πλαίσιο αυτό περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των
τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις πόλεις και τα χωριά», «η ρύθµιση της κυκλοφορίας,
ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και
γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της
κυκλοφορίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία».
• Το γεγονός ότι από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επί του δηµοτικού δικτύου δεν διέρχονται
µέσα µαζικής µεταφοράς.
και δεδοµένου ότι οι προτεινόµενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις έχουν άµεσες
επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο ∆.Σ.
& µόνο για τις ρυθµίσεις που αφορούν το δηµοτικό δίκτυο σχετικά µε:
1. Την έγκριση ή όχι της παρούσας µελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης που αφορά το
δηµοτικό δίκτυο στο οποίο βρίσκεται βόρεια και νότια της Α∆ µε αρ5.
2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις προτεινόµενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο που βρίσκεται βόρεια και νότια της Α∆ µε αρ.5 και
συγκεκριµένα:
 Τον πλήρη αποκλεισµό της Άνω διάβασης µε αρ.5, νότια και βόρεια του ΒΟΑΚ µε την
εργοταξιακή σήµανση που προτείνει η ανάδοχος εταιρεία ήτοι:
Επιβολή ορίου ταχύτητας 50km βόρεια και νότια της άνω διάβασης & σε
απόσταση 200m περίπου απ΄αυτήν
•
Επιβολή ορίου ταχύτητας 30km βόρεια και νότια της άνω διάβασης & σε
απόσταση 50m περίπου απ΄αυτήν
•
Τον αποκλεισµό της διάβασης µε ανακλαστικό κόκκινο πλέγµα περίφραξης σε
απόσταση 20m βόρεια και νότια απ΄αυτήν
•
Τοποθέτηση αναλάµποντων φανών επισήµανσης κινδύνου κατά µήκος του
πλαστικού πλέγµατος περίφραξης ανά 5µ.
•
Τοποθέτηση συνδυασµού πινακίδων του κοκ (Ρ-52δ & Π-77) ή (Ρ-52α & Π-78)
(υποχρεωτικό πέρασµα από δεξιά ή αριστερά νησίδα ή εµποδίου) βόρεια & νότια
της διάβασης κατά µήκος του πλέγµατος περίφραξης ανά πέντε µέτρα.
•
Την τοποθέτηση του σήµατος του ΚΟΚ Ρ-50δ (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας
µε στροφή δεξιά) σε απόσταση 30m νότια του νότιου σηµείου αποκλεισµού και
40µ. ανατολικά του βόρειου σηµείου αποκλεισµού.
•
Την τοποθέτηση του σήµατος του ΚΟΚ, Κ-20 (κίνδυνος λόγω εκτελούµενων
εργασιών στην οδό) νότια και βόρεια της αποκλειόµενης διάβασης
•
Την τοποθέτηση σηµάτων του ΚΟΚ Π-25 (οδός αδιέξοδη) βόρεια και νότια της
αποκλειόµενης διάβασης
Η προτεινόµενη προσωρινή εργοταξιακή σήµανση παρουσιάζεται αναλυτικά στο µε αρ. Σχεδ. 1
οριζοντιογραφία σήµανσης του Αναδόχου µε ηµεροµηνία ∆εκέµβριος 2014.
2. Ενηµέρωση των κινούµενων επί του δηµοτικού δικτύου τόσο νότια όσο και βόρεια του ΒΟΑΚ
ότι η οδός προς Κάτω και Άνω Γούβες αντίστοιχα, είναι κλειστός λόγω έργων, µε την τοποθέτηση
ανάλογων ενηµερωτικών πινακίδων όπως αυτές παρουσιάζονται στα συνηµµένα διαγράµµατα του
google earth. (Αρ. σχεδ. 2 έως 4)
•
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3. Η ισχύς των ανωτέρω ρυθµίσεων να έχουν χρονική διάρκεια πέντε µηνών από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης της εργοταξιακής σήµανσης.
4. Η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση του δηµοτικού δικτύου, καθώς και η ενηµέρωση των
περίοικων θα γίνει µε ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, µε την επίβλεψη ΟΑΚ Α.Ε/∆ιεύθυνση
Συγκοινωνιακών Έργων και έλεγχο από τη ∆.Τ.Υ του ∆ήµου.
5. Η διάρκεια της προσωρινής σήµανσης θα είναι πέντε (5) µήνες από τη λήψη και έγκριση της
απόφασης του ∆.Σ. δηλ. όσο και ο χρόνος κατασκευής της κάτω διάβασης.
6. Μετά το πέρας υλοποίησης της κάτω διάβασης ο Ανάδοχος του έργου υπό την επίβλεψη της
∆/νσας Υπηρεσίας οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήµανση των οδών, καθώς επίσης και στην
αποκατάσταση της βατότητας πέριξ της άνω διάβασης µε αρ.5 µε νέο ασφαλτοτάπητα.
σύµφωνα µε το άρθρο 73 Bv) του Ν. 3852/2010.
Μετά την παραποµπή και έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τοπικής κανονιστικής απόφασης,
αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου, καθώς επίσης θα πρέπει να
σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Συνηµµένα:
1. Το µε αρ. πρωτ: 32817/18-12-14 έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε. µε τη µελέτη προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
2. Το µε αρ. πρωτ: 32817/13-01-15 έγγραφό µας προς τη ∆ηµοτική Κοινότητα Γουβών και το
ΑΤ Χερσονήσου
3. Η µε αρ 4/2015 απόφαση της ∆.Κ. Γουβών
4. Αντίγραφο ιστοσελίδας του ∆ήµου µε την ανάρτηση για διαβούλευση.
5. Αντίγραφο µελέτης σήµανσης µε το συνηµµένο σχέδιο που τη συνοδεύει
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάλεσε τα µέλη της να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της :
1. την από 17-3-2015 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Το µε αρ. πρωτ: 32817/18-12-14 έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε. µε τη µελέτη
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
3. Το µε αρ. πρωτ: 32817/13-01-15 έγγραφό µας προς τη ∆ηµοτική Κοινότητα
Γουβών και το ΑΤ Χερσονήσου
4. Η µε αρ 4/2015 απόφαση της ∆.Κ. Γουβών
5. Το αντίγραφο ιστοσελίδας του ∆ήµου µε την ανάρτηση για διαβούλευση.
6. Αντίγραφο µελέτης σήµανσης µε το συνηµµένο σχέδιο που τη συνοδεύει και
µετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει οµόφωνα :
Α. Εγκρίνει την εισήγηση του θέµατος που αφορά τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο
δηµοτικό δίκτυο από το κλείσιµο της Άνω διάβασης µε αρ.5 του ΒΟΑΚ του έργου «Γούρνες –
Χερσόνησος» στην περιοχή των Κάτω Γουβών», σύµφωνα µε την από 9-1-2015 τεχνική έκθεση
που κατατέθηκε από την Κ/ξια ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – ΕΚΤΕΡ ΑΕ – ΘΕΜΕΛΗ ΑΕΙ και
ελέγχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας.
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Β. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µόνο για τις ρυθµίσεις που αφορούν το δηµοτικό δίκτυο
και συγκεκριµένα :
1. Την έγκριση ή όχι της παρούσας µελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης που αφορά το
δηµοτικό δίκτυο στο οποίο βρίσκεται βόρεια και νότια της Α∆ µε αρ5.
2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις προτεινόµενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο που βρίσκεται βόρεια και νότια της Α∆ µε αρ.5 και
συγκεκριµένα:
 Τον πλήρη αποκλεισµό της Άνω διάβασης µε αρ.5, νότια και βόρεια του ΒΟΑΚ µε την
εργοταξιακή σήµανση που προτείνει η ανάδοχος εταιρεία ήτοι:
•
Επιβολή ορίου ταχύτητας 50km βόρεια και νότια της άνω διάβασης & σε
απόσταση 200m περίπου απ΄αυτήν
•
Επιβολή ορίου ταχύτητας 30km βόρεια και νότια της άνω διάβασης & σε
απόσταση 50m περίπου απ΄αυτήν
•
Τον αποκλεισµό της διάβασης µε ανακλαστικό κόκκινο πλέγµα περίφραξης σε
απόσταση 20m βόρεια και νότια απ΄αυτήν
•
Τοποθέτηση αναλάµποντων φανών επισήµανσης κινδύνου κατά µήκος του
πλαστικού πλέγµατος περίφραξης ανά 5µ.
•
Τοποθέτηση συνδυασµού πινακίδων του κοκ (Ρ-52δ & Π-77) ή (Ρ-52α & Π-78)
(υποχρεωτικό πέρασµα από δεξιά ή αριστερά νησίδα ή εµποδίου) βόρεια & νότια
της διάβασης κατά µήκος του πλέγµατος περίφραξης ανά πέντε µέτρα.
•
Την τοποθέτηση του σήµατος του ΚΟΚ Ρ-50δ (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας
µε στροφή δεξιά) σε απόσταση 30m νότια του νότιου σηµείου αποκλεισµού και
40µ. ανατολικά του βόρειου σηµείου αποκλεισµού.
•
Την τοποθέτηση του σήµατος του ΚΟΚ, Κ-20 (κίνδυνος λόγω εκτελούµενων
εργασιών στην οδό) νότια και βόρεια της αποκλειόµενης διάβασης
•
Την τοποθέτηση σηµάτων του ΚΟΚ Π-25 (οδός αδιέξοδη) βόρεια και νότια της
αποκλειόµενης διάβασης
Η προτεινόµενη προσωρινή εργοταξιακή σήµανση παρουσιάζεται αναλυτικά στο µε αρ. Σχεδ. 1
οριζοντιογραφία σήµανσης του Αναδόχου µε ηµεροµηνία ∆εκέµβριος 2014.
3. Ενηµέρωση των κινούµενων επί του δηµοτικού δικτύου τόσο νότια όσο και βόρεια του ΒΟΑΚ
ότι η οδός προς Κάτω και Άνω Γούβες αντίστοιχα, είναι κλειστός λόγω έργων, µε την τοποθέτηση
ανάλογων ενηµερωτικών πινακίδων όπως αυτές παρουσιάζονται στα συνηµµένα διαγράµµατα του
google earth. (Αρ. σχεδ. 2 έως 4)
4. Η ισχύς των ανωτέρω ρυθµίσεων να έχουν χρονική διάρκεια πέντε µηνών από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης της εργοταξιακής σήµανσης.
5. Η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση του δηµοτικού δικτύου, καθώς και η ενηµέρωση των
περίοικων θα γίνει µε ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, µε την επίβλεψη ΟΑΚ Α.Ε/∆ιεύθυνση
Συγκοινωνιακών Έργων και έλεγχο από τη ∆.Τ.Υ του ∆ήµου.
6. Η διάρκεια της προσωρινής σήµανσης θα είναι πέντε (5) µήνες από τη λήψη και έγκριση της
απόφασης του ∆.Σ. δηλ. όσο και ο χρόνος κατασκευής της κάτω διάβασης.
7. Μετά το πέρας υλοποίησης της κάτω διάβασης ο Ανάδοχος του έργου υπό την επίβλεψη της
∆/νσας Υπηρεσίας οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήµανση των οδών, καθώς επίσης και στην
αποκατάσταση της βατότητας πέριξ της άνω διάβασης µε αρ.5 µε νέο ασφαλτοτάπητα.
σύµφωνα µε το άρθρο 73 Bv) του Ν. 3852/2010.
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Μετά την παραποµπή και έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τοπικής κανονιστικής απόφασης,
αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου, καθώς επίσης θα πρέπει να
σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 25 / 2015.}
7.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, την
25/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και
του Ν.3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
8.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Την έγκριση της παρούσας µελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης που αφορά το
δηµοτικό δίκτυο στο οποίο βρίσκεται βόρεια και νότια της Α∆ µε αρ5.
2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις προτεινόµενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο που βρίσκεται βόρεια και νότια της Α∆ µε
αρ.5 και συγκεκριµένα:
 Τον πλήρη αποκλεισµό της Άνω διάβασης µε αρ.5, νότια και βόρεια του ΒΟΑΚ µε την
εργοταξιακή σήµανση που προτείνει η ανάδοχος εταιρεία ήτοι:
•
Επιβολή ορίου ταχύτητας 50km βόρεια και νότια της άνω διάβασης & σε
απόσταση 200m περίπου απ΄αυτήν
•
Επιβολή ορίου ταχύτητας 30km βόρεια και νότια της άνω διάβασης & σε
απόσταση 50m περίπου απ΄αυτήν
•
Τον αποκλεισµό της διάβασης µε ανακλαστικό κόκκινο πλέγµα περίφραξης σε
απόσταση 20m βόρεια και νότια απ΄αυτήν
•
Τοποθέτηση αναλάµποντων φανών επισήµανσης κινδύνου κατά µήκος του
πλαστικού πλέγµατος περίφραξης ανά 5µ.
•
Τοποθέτηση συνδυασµού πινακίδων του κοκ (Ρ-52δ & Π-77) ή (Ρ-52α & Π78) (υποχρεωτικό πέρασµα από δεξιά ή αριστερά νησίδα ή εµποδίου) βόρεια &
νότια της διάβασης κατά µήκος του πλέγµατος περίφραξης ανά πέντε µέτρα.
•
Την τοποθέτηση του σήµατος του ΚΟΚ Ρ-50δ (υποχρεωτική κατεύθυνση
πορείας µε στροφή δεξιά) σε απόσταση 30m νότια του νότιου σηµείου
αποκλεισµού και 40µ. ανατολικά του βόρειου σηµείου αποκλεισµού.
•
Την τοποθέτηση του σήµατος του ΚΟΚ, Κ-20 (κίνδυνος λόγω εκτελούµενων
εργασιών στην οδό) νότια και βόρεια της αποκλειόµενης διάβασης
•
Την τοποθέτηση σηµάτων του ΚΟΚ Π-25 (οδός αδιέξοδη) βόρεια και νότια της
αποκλειόµενης διάβασης
Η προτεινόµενη προσωρινή εργοταξιακή σήµανση παρουσιάζεται αναλυτικά στο µε αρ. Σχεδ. 1
οριζοντιογραφία σήµανσης του Αναδόχου µε ηµεροµηνία ∆εκέµβριος 2014.
3. Ενηµέρωση των κινούµενων επί του δηµοτικού δικτύου τόσο νότια όσο και βόρεια του
ΒΟΑΚ ότι η οδός προς Κάτω και Άνω Γούβες αντίστοιχα, είναι κλειστός λόγω έργων, µε
την τοποθέτηση ανάλογων ενηµερωτικών πινακίδων όπως αυτές παρουσιάζονται στα
συνηµµένα διαγράµµατα του google earth. (Αρ. σχεδ. 2 έως 4)
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4. Η ισχύς των ανωτέρω ρυθµίσεων να έχουν χρονική διάρκεια πέντε µηνών από την
ηµεροµηνία εγκατάστασης της εργοταξιακής σήµανσης.
5. Η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση του δηµοτικού δικτύου, καθώς και η ενηµέρωση των
περίοικων θα γίνει µε ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, µε την επίβλεψη ΟΑΚ
Α.Ε/∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων και έλεγχο από τη ∆.Τ.Υ του ∆ήµου.
6. Η διάρκεια της προσωρινής σήµανσης θα είναι πέντε (5) µήνες από τη λήψη και έγκριση
της απόφασης του ∆.Σ. δηλ. όσο και ο χρόνος κατασκευής της κάτω διάβασης.
7. Μετά το πέρας υλοποίησης της κάτω διάβασης ο Ανάδοχος του έργου υπό την επίβλεψη της
∆/νσας Υπηρεσίας οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήµανση των οδών, καθώς επίσης
και στην αποκατάσταση της βατότητας πέριξ της άνω διάβασης µε αρ.5 µε νέο
ασφαλτοτάπητα.
σύµφωνα µε το άρθρο 73 Bv) του Ν. 3852/2010.
8. Η παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση, αυτή να κοινοποιηθεί στο Αστυνοµικό Τµήµα
Χερσονήσου, καθώς επίσης θα πρέπει να σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια
εφηµερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 105/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραµµατέας
Ελένη Ορ. Μανουσάκη

Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Χρηστάκης Ιωάννης
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