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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Αριθµ. Απόφασης 430/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 22/13-10-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο για την εκτροπή
κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισµού Αβδού στα πλαίσια του έργου «Ύδρευση
Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγµα Αποσελέµη – Έργα ενίσχυσης ταµιευτήρα
φράγµατος Αποσελέµη από το Οροπέδιο Λασιθίου. (Η 155/2015 απόφαση Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής)
Στις Γούρνες, σήµερα την 13η του µηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη
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.21306/08.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010.
1.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
τριάντα τρία (33) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους έντεκα (11) Προέδρους
/Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν:
α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
(1) Παρόντες
α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος ∆.Σ.

ιδ Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆.Σ.

β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιε

γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος

ιστ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

δ Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιζ

ε Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος

ιη Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
ιθ Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.
κ Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

στ Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.
ζ Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

κα Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.
κβ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

η Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ.
θ Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.
ια Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος ∆.Σ

κγ Μπάτσης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ.
κδ Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

ιβ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος ∆.Σ.

κε Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ

ι Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας ∆.Σ.

ιγ Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

(2) Απόντες
α Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος

ε

β Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

στ Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.
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γ ∆ανελάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

ζ

Γαράκη Μαρία, Μέλος ∆.Σ.

δ Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

η

Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ.
21306/08.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου.
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. Κόµης Γεράσιµος
Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών
δ. Παπαγιαννάκης Ιωάννης
Τοπικής Κοινότητας Αβδού
ε. Παπαδάκης Γεώργιος
Τοπικής Κοινότητας Γωνιών
στ. Βασιλάκης Εµµανουήλ
Τοπικής Κοινότητας Κεράς
(2) Απόντες
α. Περβολαράκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης
β. Λαπίδης Θεόδωρος
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
γ. Κουφαλιτάκης Γεώργιος
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
δ. Μπορµπουδάκη ∆έσποινα
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
ε. Αργυράκης Κωνσταντίνος
Τοπικής Κοινότητας Κρασίου
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ.
21306/08.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου.
2.
Ο ∆ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα µε την αριθµ.
πρωτ. 21306/08.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη
συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του ∆ήµου, κλάδου
ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης παραβρέθηκαν:
α.
Η Γενική Γραµµατέας κ. Νηστικάκη Αναστασία,
β.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Βασιλάκης
Νικόλαος,
γ.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής
Παραγωγής κ. Κασωτάκης Σταύρος,για παροχή διευκρινήσεων σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους
δ.
Ο κος Μαριδάκης Εµµανουήλ γλύπτης, για την παρουσίαση του 2ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Προσήλθαν µετά την έναρξη της συνεδρίασης οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Ρουσάκης
Ιωάννης και Ζαχαριουδάκης Ιωάννης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου εκτός
ηµερήσιας διάταξης θέµατος και οι κκ Χειρακάκης Γεώργιος, Μπάτσης ∆ηµήτριος και
Ασπετάκης Αντώνιος µετά τη λήψη απόφασης του 4ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα.
Αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Λουλουδάκης Απόστολος µετά τη λήψη
απόφασης του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο Παρθενιώτης Γεώργιος πριν τη
συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, ο
Μπάτσης ∆ηµήτριος πριν τη λήψη απόφασης για το 49ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Οι κκ. Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Χειρακάκης Γεώργιος, Ζαχαριουδάκης Ιωάννης και
Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 7ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
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3.
Κατά παρέκκλιση µετά τα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα, συζητήθηκαν
το 2 και αµέσως µετά το 49ο της ηµερήσιας διάταξης.
4.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33)
µελών ήταν παρόντα είκοσι (20), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα εκτός ηµερήσιας
διάταξης:
ο

Θέµα 46ο Η∆: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο για την
εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισµού Αβδού στα πλαίσια του έργου
«Ύδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγµα Αποσελέµη – Έργα ενίσχυσης
ταµιευτήρα φράγµατος Αποσελέµη από το Οροπέδιο Λασιθίου. (Η 155/2015 απόφαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ.
Πετράκη Εµµανουήλ ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του Σώµατος την 155/2015
απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,ως εξής:
{{ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της :
1. την από 25-8-2015 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Το µε αρ. πρωτ: ∆2-926-1/7/2015 έγγραφο του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
3. Το αρίθµ. Πρωτ. 106/16-6-2015 έγγραφο της εταιρείας INTRAKAT, µε
το συνηµµένο σχέδιο που το συνοδεύει.
4. Το µε αρίθµ. Πρωτ. 1016/49/59-α/7-8-2015 έγγραφο του Α.Τ. Χερσονήσου
5. Η µε αρ 17/2015 απόφαση της ∆.Κ. Αβδού
6. Το µε αρίθµ. Πρωτ. 13826/21-7-2015 έγγραφο της ∆.Τ.Υ.
7. Το αντίγραφο ιστοσελίδας του ∆ήµου µε την ανάρτηση για διαβούλευση και
µετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει οµόφωνα :
Α. Εγκρίνει την εισήγηση του θέµατος που αφορά τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
στο δηµοτικό δίκτυο για την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισµού Αβδού στα
πλαίσια του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγµα Αποσελέµη – Έργα
ενίσχυσης ταµιευτήρα φράγµατος Αποσελέµη από το Οροπέδιο Λασιθίου».
Β. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µόνο για τις ρυθµίσεις που αφορούν το δηµοτικό
δίκτυο σχετικά µε :
• Την έγκριση της παρούσας µελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης που αφορά το
δηµοτικό δίκτυο στο οποίο βρίσκεται εντός οικισµού Αβδού.
• Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις προτεινόµενες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο που βρίσκεται εντός οικισµού Αβδού και
συγκεκριµένα:
1. Τον αποκλεισµό του υφιστάµενου δρόµου που οδηγεί µέσα από τον οικισµό προς την
Αγία Φωτεινή στον σηµείο της υπό κατασκευή γέφυρας, µε δυνατότητα πρόσβασης
έως το σηµείο της γέφυρας στους κατοίκους και στους επισκέπτες χωρίς όµως να
τους παρέχεται η δυνατότητα διέλευσης από την γέφυρα εφόσον επιθυµούν να
µετακινηθούν προς την κατεύθυνση της Αγίας Φωτεινής. Για το σκοπό αυτό στην
διακλάδωση της επαρχιακής οδού «Χερσόνησος – Ορ. Λασιθίου» και επί της
δηµοτικής οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Π-25 (Οδός αδιέξοδη) µαζί
µε Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούµενων εργασιών στην οδό) καθώς και πινακίδα που
προειδοποιεί για την παράκαµψη όπως αυτή παρουσιάζεται στο συνηµµένο σχέδιο.
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2. Επί της δηµοτικής οδού στην διακλάδωση προς την προτεινόµενη παράκαµψη θα
τοποθετηθούν στο πινακίδες µε την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» όπως
φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο.
3. Επί της οδού πριν και µετά την υπό κατασκευή γέφυρα θα τοποθετηθεί ανακλαστικό
κόκκινο πλέγµα περίφραξης και αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου κατά
µήκος του πλέγµατος. Επιπροσθέτως, θα τοποθετηθούν σήµατα του Κ.Ο.Κ. Ρ-7
(Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήµατα) και Κ-20 (Κίνδυνος λόγω
εκτελούµενων εργασιών στην οδό).
4. Στην διασταύρωση που βρίσκεται στη θέση της υφιστάµενης γέφυρας από την οποία
διέρχεται η παράκαµψη θα τοποθετηθούν πινακίδες µε την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ ΑΒ∆ΟΥ» προκειµένου να κατευθύνουν τους διερχόµενους
οδηγούς. Σε αυτό το σηµείο και στην αρχή του παράλληλου στο χείµαρρο αγροτικού
δρόµου, θα τοποθετηθεί πινακίδα του Κ.Ο.Κ. Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούµενων
εργασιών στην οδό) µαζί µε την πινακίδα Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα
οχήµατα).
5. Στην ενδιάµεση διασταύρωση της παράκαµψης θα τοποθετηθεί το σήµα και µε τις
δύο ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ ΑΒ∆ΟΥ» όπως αυτό
παρουσιάζεται στο συνηµµένο σχέδιο.
6. Στην διασταύρωση στο τέλος της παράκαµψης που οδηγεί αφενός στην Αγία
Φωτεινής και αφετέρου στην υπό κατασκευή γέφυρα, θα τοποθετηθεί πινακίδα µε την
ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» για τους διερχόµενους από το Αβδού διαµέσου
της παράκαµψης και µε την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΒ∆ΟΥ» για τους διερχόµενους από την
Αγία-Φωτεινή. Στο σηµείο εκείνο και στην αρχή του δρόµου που οδηγεί προς το
Αβδού διαµέσου της υπό κατασκευή γέφυρας θα τοποθετηθεί πινακίδα του Κ.Ο.Κ. Π25 (Οδός αδιέξοδη) µαζί µε πινακίδα Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούµενων εργασιών
στην οδό). Στους διερχόµενους από την Αγία Φωτεινή και πριν τη διασταύρωση θα
τοποθετηθεί πινακίδα Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούµενων εργασιών στην οδό).
Η προτεινόµενη προσωρινή εργοταξιακή σήµανση παρουσιάζεται αναλυτικά στο συνηµµένο
µε αριθµό “ODO-1” σχέδιο της «Μελέτης Παράκαµψης Κυκλοφορίας ΑΒ∆ΟΥ Πεδιάδος
του Αναδόχου µε ηµεροµηνία Ιούλιος 2015.
Ο ανάδοχος δεσµεύεται, σε συνεννόηση µε τους παρόδιους ιδιοκτήτες, για την ελαφρά
διάνοιξη – καθαρισµό –βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών της παράκαµψης µε
µηχανήµατα του ούτως ώστε να εξασφαλιστεί πλάτος 4 µέτρων.
Η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση του δηµοτικού δικτύου, καθώς και η ενηµέρωση
των περίοικων θα γίνει µε ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, µε την επίβλεψη Ο.Α.Κ. Α.Ε.
/ ∆ιεύθυνση Υδραυλικών Έργων και έλεγχο από τη ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου.
• Η διάρκεια της προσωρινής σήµανσης θα είναι δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης της εργοταξιακής σήµανσης έπειτα από τη λήψη και έγκριση της
απόφασης του ∆.Σ.
• Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες θα αποξηλωθούν µε ευθύνη του
αναδόχου και η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πάνω από τη νέα γέφυρα.
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. }}
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αβδού κ. Παπαγιαννάκης Ιωάννης ο
οποίος ζήτησε να προστεθούν, «µάτια γάτας»τα οποία θεωρεί απαραίτητα, ειδικότερα τώρα
επειδή αυτός ο δρόµος είναι µέσα στο χωριό και τρέχουνε πάρα πολύ τα αυτοκίνητα που πάνε
πάνω – κάτω και έχουνε σηµειωθεί σοβαρά ατυχήµατα.
5.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
6.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του
θέµατος, τη µε αριθµό 155/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα αναφερόµενα
σε αυτή µε α/α (1) – (7), τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και του
Ν.3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση της παρούσας µελέτης προσωρινής εργοταξιακής
σήµανσης που αφορά το δηµοτικό δίκτυο στο οποίο βρίσκεται εντός οικισµού Αβδού.
β. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις
προτεινόµενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο που
βρίσκεται εντός οικισµού Αβδού και συγκεκριµένα:
(1). Τον αποκλεισµό του υφιστάµενου δρόµου που οδηγεί µέσα από
τον οικισµό προς την Αγία Φωτεινή στον σηµείο της υπό κατασκευή γέφυρας, µε
δυνατότητα πρόσβασης έως το σηµείο της γέφυρας στους κατοίκους και στους
επισκέπτες χωρίς όµως να τους παρέχεται η δυνατότητα διέλευσης από την γέφυρα
εφόσον επιθυµούν να µετακινηθούν προς την κατεύθυνση της Αγίας Φωτεινής. Για το
σκοπό αυτό στην διακλάδωση της επαρχιακής οδού «Χερσόνησος – Ορ. Λασιθίου»
και επί της δηµοτικής οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Π-25 (Οδός
αδιέξοδη) µαζί µε Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούµενων εργασιών στην οδό) καθώς και
πινακίδα που προειδοποιεί για την παράκαµψη όπως αυτή παρουσιάζεται στο
συνηµµένο σχέδιο.
(2). Επί της δηµοτικής οδού στην διακλάδωση προς την
προτεινόµενη παράκαµψη θα τοποθετηθούν στο πινακίδες µε την ένδειξη «ΠΡΟΣ
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο.
(3). Επί της οδού πριν και µετά την υπό κατασκευή γέφυρα θα
τοποθετηθεί ανακλαστικό κόκκινο πλέγµα περίφραξης και αναλάµποντες φανοί
επισήµανσης κινδύνου κατά µήκος του πλέγµατος. Επιπροσθέτως, θα τοποθετηθούν
σήµατα του Κ.Ο.Κ. Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήµατα) και Κ-20
(Κίνδυνος λόγω εκτελούµενων εργασιών στην οδό).
(4). Στην διασταύρωση που βρίσκεται στη θέση της υφιστάµενης
γέφυρας από την οποία διέρχεται η παράκαµψη θα τοποθετηθούν πινακίδες µε την
ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ ΑΒ∆ΟΥ» προκειµένου να
κατευθύνουν τους διερχόµενους οδηγούς. Σε αυτό το σηµείο και στην αρχή του
παράλληλου στο χείµαρρο αγροτικού δρόµου, θα τοποθετηθεί πινακίδα του Κ.Ο.Κ.
Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούµενων εργασιών στην οδό) µαζί µε την πινακίδα Ρ-7
(Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήµατα).
(5). Στην ενδιάµεση διασταύρωση της παράκαµψης θα τοποθετηθεί
το σήµα και µε τις δύο ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ ΑΒ∆ΟΥ»
όπως αυτό παρουσιάζεται στο συνηµµένο σχέδιο.
(6). Στην διασταύρωση στο τέλος της παράκαµψης που οδηγεί
αφενός στην Αγία Φωτεινής και αφετέρου στην υπό κατασκευή γέφυρα, θα
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τοποθετηθεί πινακίδα µε την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» για τους
διερχόµενους από το Αβδού διαµέσου της παράκαµψης και µε την ένδειξη «ΠΡΟΣ
ΑΒ∆ΟΥ» για τους διερχόµενους από την Αγία-Φωτεινή. Στο σηµείο εκείνο και στην
αρχή του δρόµου που οδηγεί προς το Αβδού διαµέσου της υπό κατασκευή γέφυρας θα
τοποθετηθεί πινακίδα του Κ.Ο.Κ. Π-25 (Οδός αδιέξοδη) µαζί µε πινακίδα Κ-20
(Κίνδυνος λόγω εκτελούµενων εργασιών στην οδό). Στους διερχόµενους από την Αγία
Φωτεινή και πριν τη διασταύρωση θα τοποθετηθεί πινακίδα Κ-20 (Κίνδυνος λόγω
εκτελούµενων εργασιών στην οδό).
γ.
Η
προτεινόµενη
προσωρινή
εργοταξιακή
σήµανση
παρουσιάζεται αναλυτικά στο συνηµµένο µε αριθµό “ODO-1” σχέδιο της «Μελέτης
Παράκαµψης Κυκλοφορίας ΑΒ∆ΟΥ Πεδιάδος του Αναδόχου µε ηµεροµηνία Ιούλιος
2015.
Ο ανάδοχος δεσµεύεται, σε συνεννόηση µε τους παρόδιους ιδιοκτήτες, για
την ελαφρά διάνοιξη – καθαρισµό –βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών της
παράκαµψης µε µηχανήµατα του ούτως ώστε να εξασφαλιστεί πλάτος 4 µέτρων.
(1). Η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση του δηµοτικού δικτύου,
καθώς και η ενηµέρωση των περίοικων θα γίνει µε ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, µε
την επίβλεψη Ο.Α.Κ. Α.Ε. / ∆ιεύθυνση Υδραυλικών Έργων και έλεγχο από τη ∆.Τ.Υ.
του ∆ήµου.
(2). Η διάρκεια της προσωρινής σήµανσης θα είναι δύο (2) µήνες
από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της εργοταξιακής σήµανσης έπειτα από τη λήψη
και έγκριση της απόφασης του ∆.Σ.
(3). Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες θα
αποξηλωθούν µε ευθύνη του αναδόχου και η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πάνω
από τη νέα γέφυρα. σύµφωνα µε το άρθρο 73 Bv του Ν. 3852/2010.
δ. 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 στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου.
ε. Να εξεταστεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα της τοποθέτησης «µατιών
γάτας» σύµφωνα µε την πρόταση της Τοπικής Κοινότητας Αβδού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 430/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραµµατέας
Αργυρώ Μπατσολάκη
Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Χρηστάκης Ιωάννης
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