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ΑΔΑ: ΩΕΜΙΩΗΜ-ΤΦΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµ. Απόφασης 63 /2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 5 /27-02--2015 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ.
Νικολάου & στο λοιπό δηµοτικό δίκτυο εντός των οικισµών Κ.Χάνι και Βαθειανός
Κάµπος. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/2015»
1.
Στις Γούρνες, σήµερα την 27η του µηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2015,
ηµέρα Παρασκευή 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.3143/19-02-2015 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 δώδεκα (12) Προέδρους
/Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν:
α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
(1) Παρόντες
α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος ∆.Σ.

ιε

Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιστ Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας ∆.Σ.

γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος

ιζ

Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

δ Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος

ιη

Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

ε Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιθ

Φιλππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

στ Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος

κ

Μπάτσης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ.

ζ Σταυρουλάκης Νικόλαος,Μέλος ∆.Σ.

κα

Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

η Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος ∆.Σ

κβ

Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

θ Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.

κγ

Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

ι Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

κδ

Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

ια Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

κε

Γαράκη Μαρία, Μέλος ∆.Σ.

ιβ Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

κστ

. Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

ιγ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ.

κζ

Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

ιδ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

κη

Παρθενιώτης Γεώργιος Μέλος ∆.Σ

(2) Απόντες
α Λουλουδάκης Απόστολος Αντιδήµαρχος

δ Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.
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β Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

ε ∆ανελάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.(Νοµίµως
Απών)

γ Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος ∆.Σ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 3143/1902-2015 πρόσκληση του Προέδρου εκτός του κ. ∆ανελάκη Γεωργίου ο οποίος δεν
προσκλήθηκε νόµιµα.
β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(1) Παρόντες
α. Τσιχλή Αικατερίνη
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
β. Μορφουλάκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού
γ. Αµανάκης Στυλιανός
Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού
δ. Κόµης Γεράσιµος
Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών
(2) Απόντες
α Περβολαράκης Εµµανουήλ
β Κουφαλιτάκης Γεώργιος
γ Σηµαιάκης Ιωάννης
δ. Λαπίδης Θεόδωρος
ε. Φουκαράκης Νικόλαος
στ Μπορµπουδάκη ∆έσποινα
ζ. Αργυράκης Κωνσταντίνος
η. Βραχασωτάκης Κωνσταντίνος

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
∆ηµοτικής Κοινότητας Ελαίας
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
Τοπικής Κοινότητας Κρασίου
Τοπικής Κοινότητας Καιν. Χωριού

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 3143/1902-2015 πρόσκληση του Προέδρου.
3.
Ο ∆ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα. Προσήλθε µετά το
πέρας της ψηφοφορίας του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε µε το πέρας
της συζήτησης του 28ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης:
α.
Ο κ. Βασιλάκης Νικόλαος, Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
παραβρέθηκε για παροχή διευκρινήσεων σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
β.
Η κ. Τασιούδη Καλλιρρόη, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοίκησης για παροχή
διευκρινήσεων σε θέµατα της αρµοδιότητάς της.
γ.
Η κ. Λαµπράκη Μαρία, υπάλληλος του ∆ήµου, κλάδου ∆Ε38 χειρίστρια
ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την τήρηση των πρακτικών.
4.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος
προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Φραγκιαδάκης Βαρδής, και Ζαχαριουδάκης Ιωάννης,
καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών κ. Κόµης Γεράσιµος. Κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του 4ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος προσήλθε ο Αντιδήµαρχος
κ. Μουντράκης Ευθύµιος και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Τσαντηράκης Κωνσταντίνος και
Χειρακάκης Γεώργιος.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 28ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ασπετάκης Αντώνιος,. Μετά τη λήψη απόφασης για το 1ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµυρνάκης Νικόλαος.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Χειρακάκης Γεώργιος και Σταυρουλάκης Νικόλαος αποχώρησαν
µετά το πέρας της συζήτησης των 28ου και 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα.
2

ΑΔΑ: ΩΕΜΙΩΗΜ-ΤΦΝ
5.

6.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Κατά παρέκκλιση το 28ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πριν
το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33)
µελών ήταν παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης και τα εκτός ηµερήσιας διάταξης:

Θέµα ΕΗ∆ 4ο : « Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου -

Αγ. Νικολάου & στο λοιπό δηµοτικό δίκτυο εντός των οικισµών Κ.Χάνι και
Βαθειανός Κάµπος. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/2015»
. Αριθµός Απόφασης 63/2015
Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ζήτησε από το Σώµα
την έγκριση για την εισαγωγή του θέµατος προς συζήτηση ως κατεπείγον, επειδή δεν
περιελήφθη στα θέµατα της πρόσκλησης και επείγει η συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης
προκειµένου όπως εξήγησε ο Αντιδήµαρχος κ.Πετράκης Εµµανουήλ, να ξεκινήσουν άµεσα οι
εργασίες για την αποχέτευση στην περιοχή του Κοκκίνη Χάν & Βαθειανός Κάµποςι, λόγω του
ότι το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ το οποίο ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος έτους
και ως εκ τούτου θα πρέπει να διασφαλιστεί η έγκαιρη αποπεράτωσή του προκειµένου να µην
κινδυνεύσει η χρηµατοδότηση του. Για το λόγο αυτό πρέπει να κοπεί ο εθνικός δρόµος και να
γίνει µια παράκαµψη για να περνάνε τα αυτοκίνητα. Αυτό απαιτεί µια διαδικασία η οποία
προέκυψε τη τελευταία στιγµή από την Περιφέρεια µετά από την πρόσφατη αλλαγή της
νοµοθεσίας (ν.4313/2014), προκειµένου να µας εγκρίνει τις προτεινόµενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. Ως εκ τούτου οι προτεινόµενες ρυθµίσεις εξετάστηκαν από τα
Τοπικά Συµβούλια και την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής η οποία εισηγείται και τις προτεινόµενες
προσωρινές ρυθµίσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.
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
όπως παρακάτω:
{{ ΘΕΜΑ 1ο : «: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επί της ΠΕΟ Ηρακλείου Αγίου
Νικολάου και λοιπές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι –
Βαθειανός Κάµπος για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και επεξεργασίας
λυµάτων οικισµών Κ. Χάνι – Βαθειανός Κάµπος & Καρτερό».
Αριθµός Απόφασης : 15

/ 2015

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κηρύττοντας την έναρξη της συνεδρίασης
είπε τα εξής :
Σας κάλεσα σε έκτακτη συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
διότι η συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέµα είναι κατεπείγουσα για τους εξής
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λόγους: η ∆ΕΥΑ Χερσονήσου υπέβαλε αίτηµα στο ∆ήµο σχετικά µε την χορήγηση άδειας τοµής
οδοστρώµατος εντός των ορίων των οικισµών Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανός Κάµπος κατά µήκος
της ΠΕΟ Ηρακλείου –Αγίου Νικολάου µε συνηµµένη σε αυτή µελέτη προσωρινών ρυθµίσεων στο
οδικό δίκτυο των εκτελούµενων έργων προκειµένου να είναι δυνατή η γρήγορη και η ασφαλείς
εκτέλεση του εν θέµατι έργου.
Επίσης, λόγω του ότι ήδη βρισκόµαστε προς τα τέλη του µηνός Φεβρουαρίου οι εργασίες πρέπει
να ξεκινήσουν άµεσα λόγο της επικείµενης τουριστικής περιόδου.
Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να εγκρίνουν το κατεπείγον
της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΟΜΌΦΩΝΑ αποφάσισε το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Χερσονήσου,
έθεσε υπόψη των µελών της την από 26-2-2015 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής :
Σχετ:

(α) Η υπ΄αρ. πρωτ: 3389/24-2-2015 αίτηση της ∆ΕΥΑΧ µε τη συνηµµένη σε αυτή µελέτη
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.
(β) Το µε αρ. πρωτ: 3389/25-2-2015 έγγραφο του ∆ήµου προς τις ∆.Κ. Ανωπόλεως & την
Τ.Κ. Κάτω Βάθειας
(γ) Η µε αρ 2/2015 απόφαση της ∆.Κ. Ανωπόλεως
(δ) Το µε 26-02- 2015 έγγραφο της Τ.Κ. Κάτω Βάθειας

Με την (α) σχετική αίτηση, η ∆ΕΥΑ Χερσονήσου υπέβαλε αίτηµα στο ∆ήµο σχετικά µε την
χορήγηση άδειας τοµής οδοστρώµατος εντός των ορίων των οικισµών Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανός
Κάµπος κατά µήκος της ΠΕΟ Ηρακλείου –Αγίου Νικολάου µε συνηµµένη σε αυτή µελέτη
προσωρινών ρυθµίσεων στο οδικό δίκτυο των εκτελούµενων έργων προκειµένου να είναι δυνατή
η γρήγορη και η ασφαλείς εκτέλεση του εν θέµατι έργου.
Οι αιτούµενες προσωρινές ρυθµίσεις περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο µε αρ. ΣΧ. ΕΚ1
(Μελέτη κυκλοφοριακής ρύθµισης στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι µε ηµεροµηνία σύνταξης
∆εκέµβριος 2014)
Συνοπτικά προβλέπονται οι εξής προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις:
1. Ο τµηµατικός αποκλεισµός της ΠΕΟ µε αρ. 90 από το ύψος της παραλίας του Αρίνα έως
τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων στην περιοχή του Κοκκίνη µε ανάλογη εκτροπή
των οχηµάτων στο δηµοτικό δίκτυο εξαρτώµενο από την πρόοδο των εργασιών της
αποχέτευσης σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο µε αρ. ΣΧ. ΕΚ1 (Μελέτη κυκλοφοριακής
ρύθµισης στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι µε ηµεροµηνία σύνταξης ∆εκέµβριος 2014)
2. Η κυκλοφορία των κινούµενων από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο θα εκτρέπεται στο ύψος
της διασταύρωσης προς τον οικισµό Σταυρωµένος θα ακολουθεί το βόρειο παράλληλο της
Νέας Εθνικής οδού – Οδός 28ης Οκτωβρίου – Γέφυρα Ανωπόλεως - Οδός 25ης Μαρτίου
και διά µέσου της οδού Αγίας Λαύρας (ανατολικά της ταβέρνας Μανούσος) θα καταλήγει
στην ΠΕΟ (οδός ∆ηµοκρατίας) στο ύψος των σχολών τουριστικών επαγγελµάτων.
3. Οµοίως η κυκλοφορία των κινούµενων από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο θα εκτρέπεται
στο ύψος των σχολών τουριστικών επαγγελµάτων και διά µέσω της οδού Αγίας Λαύρας θα
εισέρχονται στο βόρειο παράλληλο της ΝΕΟ (Οδός 25ης Μαρτίου) και οδεύουν δυτικά
οδός 28ης Οκτωβρίου και θα καταλήγει στη διασταύρωση της ΠΕΟ µε την οδό που οδηγεί
στον οικισµό του Σταυρωµένου.
4. Η χρονική διάρκεια των προσωρινών ρυθµίσεων θα έχουν συνολική διάρκεια τριών µηνών
από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της προβλεπόµενης σήµανσης.
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Οι προτεινόµενες προσωρινές ρυθµίσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο µε αρ.Σχεδ.
ΣΧ.ΕΚ1 (Μελέτη Κυκλοφοριακής ρύθµισης στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι) του Αναδόχου µε
ηµεροµηνία σύνταξης ∆εκέµβριος 2014.
Συµπληρωµατικά απεστάλει το (β) σχετικό έγγραφο, προς τη ∆ηµοτική Κοινότητα Ανωπόλεως και
την Τοπική Κοινότητα Κάτω Βάθειας των οποίων το οδικό δίκτυο επηρεάζεται από τις εν λόγω
ρυθµίσεις προκειµένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Ανωπόλεως µε την αρ 2/2015 απόφαση εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της
επί των προτεινόµενων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.
Η Τοπική Κοινότητα Κάτω Βάθειας µε το αρ. 26-2-2015 εγγραφό της εκφράζει τη σύµφωνη
γνώµη της επί των προτεινόµενων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.
Παράλληλα µε τα ανωτέρω οι προτεινόµενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για την υποβολή προτάσεων – παρατηρήσεων από τους ∆ηµότες την
25-2-2015 ενώ ορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή παρατηρήσεων –
προτάσεων η Πέµπτη 26-2-2015.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς επίσης και τα κάτωθι :
• Τα άρθρα 10 & 52 του Ν.2696/1996 (κώδικας οδικής κυκλοφορίας) όπως αυτός
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.4313/2014, 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.
• 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».
• Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση του έργου του θέµατος το οποίο χρηµατοδοτείται από το
ΕΣΠΑ, µε ασφάλεια ταχύτητα.
και δεδοµένου ότι οι προτεινόµενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις έχουν άµεσες
επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο ∆.Σ.
σχετικά µε:
1. Την έγκριση ή όχι της παρούσας µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (τεχνική
έκθεση & σχέδια σήµανσης) που υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Χανίων – Σητείας στο ύψος των
οικισµών Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανός Κάµπος καθώς και στο λοιπό δηµοτικό δίκτυο των εν
λόγω οικισµών για την υλοποίηση του έργου του θέµατος.
2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις προτεινόµενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις της οδού και συγκεκριµένα:
 Ο τµηµατικός αποκλεισµός της ΠΕΟ µε αρ. 90 από το ύψος της παραλίας του Αρίνα έως
τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων στην περιοχή του Κοκκίνη µε ανάλογη εκτροπή
των οχηµάτων στο δηµοτικό δίκτυο εξαρτώµενο από την πρόοδο των εργασιών της
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
αποχέτευσης σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο µε αρ. ΣΧ. ΕΚ1 (Μελέτη κυκλοφοριακής
ρύθµισης στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι µε ηµεροµηνία σύνταξης ∆εκέµβριος 2014)
Η κυκλοφορία των κινούµενων από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο θα εκτρέπεται στο ύψος
της διασταύρωσης προς τον οικισµό Σταυρωµένος θα ακολουθεί το βόρειο παράλληλο της
Νέας Εθνικής οδού – Οδός 28ης Οκτωβρίου – Γέφυρα Ανωπόλεως - Οδός 25ης Μαρτίου
και διά µέσου της οδού Αγίας Λαύρας (ανατολικά της ταβέρνας Μανούσος) θα καταλήγει
στην ΠΕΟ (οδός ∆ηµοκρατίας) στο ύψος των σχολών τουριστικών επαγγελµάτων.
Οµοίως η κυκλοφορία των κινούµενων από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο θα εκτρέπεται
στο ύψος των σχολών τουριστικών επαγγελµάτων και διά µέσω της οδού Αγίας Λαύρας θα
εισέρχονται στο βόρειο παράλληλο της ΝΕΟ (Οδός 25ης Μαρτίου) και οδεύουν δυτικά
οδός 28ης Οκτωβρίου και θα καταλήγει στη διασταύρωση της ΠΕΟ µε την οδό που οδηγεί
στον οικισµό του Σταυρωµένου.
Η χρονική διάρκεια των προσωρινών ρυθµίσεων θα έχουν συνολική διάρκεια τριών
µηνών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της προβλεπόµενης σήµανσης.
Οι προτεινόµενες προσωρινές ρυθµίσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο µε αρ.Σχεδ.
ΣΧ.ΕΚ1 (Μελέτη Κυκλοφοριακής ρύθµισης στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι) του Αναδόχου µε
ηµεροµηνία σύνταξης ∆εκέµβριος 2014.

Όλες οι ανωτέρω ρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο συνηµµένο σχέδιο κατακόρυφης και οριζόντιας
σήµανσης που συνέταξε ο Ανάδοχος του έργου και θεώρησε η Υπηρεσία µας.
3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, µε την
επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και έλεγχο από την τεχνική υπηρεσία του
∆ήµου.
4. Η διάρκεια της προσωρινής σήµανσης θα είναι τρεις (3) µήνες από τη λήψη και έγκριση της
απόφασης του ∆.Σ. δηλ. όσο και ο απαιτούµενος χρόνος κατασκευής του έργου.
5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέµατος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και τον έλεγχο της Υπηρεσίας µας οφείλει να επαναφέρει τη
πρωτέρα σήµανση των οδών.
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 την ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Συνηµµένα:
1. Η υπ΄αρ. πρωτ: 3389/24-2-2015 αίτηση της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου
2. Το µε αρ. πρωτ: 3389/25-2-2015 έγγραφο του ∆ήµου προς τη ∆.Κ. Ανωπόλεως και τη Τ.Κ.
Κάτω Βάθειας
3. Η µε αρ 2/2015 απόφαση της ∆.Κ. Ανωπόλεως
4. Το µε αρ 26-2-2015 έγγραφο της Τ.Κ. Κάτω Βάθειας
5. Αντίγραφο µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.
6. Αντίγραφο ιστοσελίδας του ∆ήµου µε την ανάρτηση για διαβούλευση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάλεσε τα µέλη της
αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:
1. την από 26-2-2015 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
2. Την υπ΄αρ. πρωτ: 3389/24-2-2015 αίτηση της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Το µε αρ. πρωτ: 3389/25-2-2015 έγγραφο του ∆ήµου προς τη ∆.Κ. Ανωπόλεως και τη Τ.Κ.
Κάτω Βάθειας
Την µε αρ 2/2015 απόφαση της ∆.Κ. Ανωπόλεως
Το µε αρίθµ. 26-2-2015 έγγραφο της ΤΚ Κάτω Βάθειας
Το αντίγραφο µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.
Το αντίγραφο ιστοσελίδας του ∆ήµου µε την ανάρτηση για διαβούλευση.
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, και µετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει οµόφωνα :

Ι. Εισηγείται στο ∆.Σ.:
1. Την έγκριση ή όχι της παρούσας µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (τεχνική
έκθεση & σχέδια σήµανσης) που υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Χανίων – Σητείας στο ύψος των
οικισµών Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανός Κάµπος καθώς και στο λοιπό δηµοτικό δίκτυο των εν
λόγω οικισµών για την υλοποίηση του έργου του θέµατος.
2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις προτεινόµενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις της οδού και συγκεκριµένα:
 Ο τµηµατικός αποκλεισµός της ΠΕΟ µε αρ. 90 από το ύψος της παραλίας του Αρίνα έως
τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων στην περιοχή του Κοκκίνη µε ανάλογη εκτροπή
των οχηµάτων στο δηµοτικό δίκτυο εξαρτώµενο από την πρόοδο των εργασιών της
αποχέτευσης σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο µε αρ. ΣΧ. ΕΚ1 (Μελέτη κυκλοφοριακής
ρύθµισης στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι µε ηµεροµηνία σύνταξης ∆εκέµβριος 2014)
 Η κυκλοφορία των κινούµενων από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο θα εκτρέπεται στο ύψος
της διασταύρωσης προς τον οικισµό Σταυρωµένος θα ακολουθεί το βόρειο παράλληλο της
Νέας Εθνικής οδού – Οδός 28ης Οκτωβρίου – Γέφυρα Ανωπόλεως - Οδός 25ης Μαρτίου
και διά µέσου της οδού Αγίας Λαύρας (ανατολικά της ταβέρνας Μανούσος) θα καταλήγει
στην ΠΕΟ (οδός ∆ηµοκρατίας) στο ύψος των σχολών τουριστικών επαγγελµάτων.
 Οµοίως η κυκλοφορία των κινούµενων από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο θα εκτρέπεται
στο ύψος των σχολών τουριστικών επαγγελµάτων και διά µέσω της οδού Αγίας Λαύρας θα
εισέρχονται στο βόρειο παράλληλο της ΝΕΟ (Οδός 25ης Μαρτίου) και οδεύουν δυτικά
οδός 28ης Οκτωβρίου και θα καταλήγει στη διασταύρωση της ΠΕΟ µε την οδό που οδηγεί
στον οικισµό του Σταυρωµένου.
 Η χρονική διάρκεια των προσωρινών ρυθµίσεων θα έχουν συνολική διάρκεια τριών
µηνών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της προβλεπόµενης σήµανσης.
 Οι προτεινόµενες προσωρινές ρυθµίσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο µε αρ.Σχεδ.
ΣΧ.ΕΚ1 (Μελέτη Κυκλοφοριακής ρύθµισης στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι) του Αναδόχου µε
ηµεροµηνία σύνταξης ∆εκέµβριος 2014.
Όλες οι ανωτέρω ρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο συνηµµένο σχέδιο κατακόρυφης και οριζόντιας
σήµανσης που συνέταξε ο Ανάδοχος του έργου και θεώρησε η Υπηρεσία µας.
3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, µε την
επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και έλεγχο από την τεχνική υπηρεσία του
∆ήµου.
4. Η διάρκεια της προσωρινής σήµανσης θα είναι τρεις (3) µήνες από τη λήψη και έγκριση της
απόφασης του ∆.Σ. δηλ. όσο και ο απαιτούµενος χρόνος κατασκευής του έργου.
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5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέµατος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και τον έλεγχο της Υπηρεσίας µας οφείλει να επαναφέρει τη
πρωτέρα σήµανση των οδών.
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 την ιστοσελίδα του ∆ήµου.
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 15 / 2015. }}
7. Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
8. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, την
15/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3852/2010 και τις διατάξεις του ∆ΚΚ (Ν.3463/2006) και ύστερα από διαλογική
συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της παρούσας µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (τεχνική
έκθεση & σχέδια σήµανσης) που υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Χανίων – Σητείας στο ύψος
των οικισµών Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανός Κάµπος καθώς και στο λοιπό δηµοτικό
δίκτυο των εν λόγω οικισµών για την υλοποίηση του έργου του θέµατος.
2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις προτεινόµενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις της οδού και συγκεκριµένα:
 Ο τµηµατικός αποκλεισµός της ΠΕΟ µε αρ. 90 από το ύψος της παραλίας του Αρίνα
έως τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων στην περιοχή του Κοκκίνη µε ανάλογη
εκτροπή των οχηµάτων στο δηµοτικό δίκτυο εξαρτώµενο από την πρόοδο των εργασιών
της αποχέτευσης σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο µε αρ. ΣΧ. ΕΚ1 (Μελέτη
κυκλοφοριακής ρύθµισης στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι µε ηµεροµηνία σύνταξης
∆εκέµβριος 2014)
 Η κυκλοφορία των κινούµενων από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο θα εκτρέπεται στο
ύψος της διασταύρωσης προς τον οικισµό Σταυρωµένος θα ακολουθεί το βόρειο
παράλληλο της Νέας Εθνικής οδού – Οδός 28ης Οκτωβρίου – Γέφυρα Ανωπόλεως Οδός 25ης Μαρτίου και διά µέσου της οδού Αγίας Λαύρας (ανατολικά της ταβέρνας
Μανούσος) θα καταλήγει στην ΠΕΟ (οδός ∆ηµοκρατίας) στο ύψος των σχολών
τουριστικών επαγγελµάτων.
 Οµοίως η κυκλοφορία των κινούµενων από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο θα εκτρέπεται
στο ύψος των σχολών τουριστικών επαγγελµάτων και διά µέσω της οδού Αγίας Λαύρας
θα εισέρχονται στο βόρειο παράλληλο της ΝΕΟ (Οδός 25ης Μαρτίου) και οδεύουν
δυτικά οδός 28ης Οκτωβρίου και θα καταλήγει στη διασταύρωση της ΠΕΟ µε την οδό
που οδηγεί στον οικισµό του Σταυρωµένου.
 Οι προτεινόµενες προσωρινές ρυθµίσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο µε αρ.Σχεδ.
ΣΧ.ΕΚ1 (Μελέτη Κυκλοφοριακής ρύθµισης στον οικισµό Κοκκίνη Χάνι) του Αναδόχου
µε ηµεροµηνία σύνταξης ∆εκέµβριος 2014.
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Όλες οι ανωτέρω ρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο συνηµµένο σχέδιο κατακόρυφης και
οριζόντιας σήµανσης που συνέταξε ο Ανάδοχος του έργου, ελέχθηκε από την ΤΥ της
∆ΕΥΑΧ και θεώρησε η Υπηρεσία µας.
3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου,
µε την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και έλεγχο από την
τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου.
4. Η διάρκεια της προσωρινής σήµανσης θα είναι τρεις (3) µήνες από την εγκατάσταση της
προσωρινής σήµανσης δηλ. όσο και ο απαιτούµενος χρόνος κατασκευής του έργου.
5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέµατος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της
Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και τον έλεγχο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήµανση των οδών.
σύµφωνα µε το άρθρο 73 Bv) του Ν. 3852/2010.
6. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου, καθώς
επίσης να σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Ν. Ηρακλείου και να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Σµυρνάκης Ιωάννης, Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Χαλκιαδάκης
Γεώργιος και Μπιτζαράκης Αντώνιος ψήφισαν θετικά µε την προϋπόθεση ότι δεν θα
εκτελεστούν εργασίες κατά τη θερινή περίοδο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 63/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Χρηστάκης Ιωάννης
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