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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ
Γιεύθςνζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών

Απιθμ. Απόθαζηρ 55/2019

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο ππακηικό 4/19-2-2019 ηηρ ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος

Θέμα: «1ο ΖΓ: «Γνωμοδόηηζη για ηη μελέηη πποζωπινών κςκλοθοπιακών
πςθμίζεων επί ηηρ παπάπλεςπηρ οδού SR3A ζηην πεπιοσή Γούβερ ηος Γήμος
Υεπζονήζος (Απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ απ.14/2019)»
1. ηηο Γνύξλεο, ζήκεξα ηελ 19ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019,
εκέξα Σξίηε θαη ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ (ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίσλ ηνπ Γ.Δ.Κ.Κ.),
ύζηεξα από ηε κε αξηζκό πξση. 2826/15-2-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ
δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε λόκηκα ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010.
2. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη από ηα
ηξηάληα ηξία (33) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ήηαλ:
α.

α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζη.
δ.
ε.
ζ.
η.
ηα.
ηβ.
ηγ.
ηδ.
ηε.

ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
(1) Παπόνηερ

Σζαληεξάθεο Κσλ/λνο-Πξόεδξνο Γ
Πιεπξάθεο Δκκαλνπήι, Αληηδήκαξρνο
Μεξακβειησηάθεο Γεώξγηνο, Αληηδήκαξρνο
Καηζακπνμάθεο ππξίδσλ, Αληηδήκαξρνο
Αξγπξάθεο Νηθόιανο, Αληηδήκαξρνο
Μνπληξάθεο Δπζύκηνο, Αληηδήκαξρνο
Κνπινύξαο Δκκαλνπήι, Αληηδήκαξρνο
ηαπξνπιάθεο Νηθόιανο , Μέινο Γ..
Φξαγθηαδάθεο Βαξδήο, Μέινο Γ..
Παξιακάο Κσλζηαληίλνο, Μέινο Γ..
Βαζηιείνπ Αληώληνο, Μέινο Γ..
Λνπινπδάθεο Απόζηνινο, Μέινο Γ..
Ρνπζάθεο Ησάλλεο , Μέινο Γ..
Καιατηδάθεο Αζαλάζηνο, Μέινο Γ..
Υξεζηάθεο Ησάλλεο, Μέινο Γ..
(2) Απόληεο
1

ηζη.
ηδ.
ηε.
ηζ.
θ.
θα.
θβ.
θγ.
θδ.
θε.
θζη.
θδ.
θε
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Αγγειή Καιιηόπε , Μέινο Γ..
Λακπξηλόο Νηθεθόξνο, Μέινο Γ..
Παπνπηζάθεο Γεώξγηνο, Γξακκαηέαο Γ..
έγθνο Ησάλλεο , Μέινο Γ..
Φηιηππάθεο Κσλζ αληίλνο, Μέινο Γ..
Γαλειάθεο Γεώξγηνο, Μέινο Γ..
Εαραξηνπδάθεο Κσλζηαληίλνο, Μέινο Γ..
Αλπθαληάθεο Δκκαλνπήι, Μέινο Γ..
Εαραξηνπδάθεο Ησάλλεο, Μέινο Γ..
κπξλάθεο Νηθόιανο, Μέινο Γ..
Γαξάθε Μαξία , Μέινο Γ..
Υαιθηαδάθεο Γεώξγηνο, Μέινο Γ..
Μπηηδαξάθεο Αληώληνο, Μέινο Γ..
Παξζεληώηεο Γεώξγηνο , Μέινο Γ..
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α.

Μειάθεο Ησάλλεο, Μέινο Γ..

γ.

Υεηξαθάθεο Γεώξγηνο, Αληηπξόεδξνο Γ.

β.

Πεηξάθεο Δκκαλνπήι, Μέινο Γ..

δ.

Μπάηζεο Γεκήηξηνο, Μέινο Γ..

Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα κε ηελ αξηζκ. πξση. 2826/15-22019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

α

β. Από ηοςρ Πποέδποςρ – Δκπποζώποςρ Γημοηικών/ Σοπικών
Κοινοηήηων.
(1) Παπόνηερ
Μνξθνπιάθεο Δκκαλνπήι
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μνρνύ

β

Παπαδάθεο Γεώξγηνο

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Γσληώλ

γ

Μπνξκπνπδάθε Γέζπνηλα

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Δπηζθνπήο

(2) Απόνηερ
α

Κνπθαιηηάθεο Γεώξγηνο

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γνπβώλ

Ο νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη πξνζθιήζεθε λόκηκα κε ηελ αξηζκ. πξση.
2826/15-2-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
3. Ο Γήκαξρνο, θ. Μαζηνξάθεο Ησάλλεο, πξνζθιήζεθε λόκηκα κε ηελ αξηζκ.
πξση. 2826/15-2-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη παξαβξέζεθε ζηε ζπλεδξίαζε.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Μπαηζνιάθε Αξγπξώ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ,
θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθώλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ε Πξόεδξνο ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θ.Πιεπξάθε Γέζπνηλα πξνθεηκέλνπ
λα εηζεγεζεί ηα 26,27 θαη 28ν ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο παξαβξέζεθαλ
εθπξόζσπνη θαη κέιε ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη εθπαηδεπηηθνί ησλ
Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Γνπξλώλ θαη Δπηζθνπήο γηα ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Γηα ην 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο παξαβξέζεθαλ θάηνηθνη, δεκόηεο, εθπξόζσπνη
από ην σκαηείν Ηδησηηθώλ Τπαιιήισλ θαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλα Τπ/ισλ ΟΣΑ
Ννκνύ Ζξαθιείνπ.
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ.:
Καηζακπνμάθεο ππξίδσλ, ηαπξνπιάθεο Νηθόιανο, θαη Αλπθαληάθεο
Δκκαλνπήι πξνζήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο θαη ν δεύηεξνο
απνρώξεζε κεηά ηε ιήςε απόθαζεο γηα ην 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο.
έγθνο Ησάλλεο απείρε από ηελ ςήθηζε ησλ ζεκάησλ 26, 27 & 28 ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
Εαραξηνπδάθεο Κσλ/λνο, Εαραξηνπδάθεο Ησάλλεο θαη Αλπθαληάθεο
Δκκαλνπήι απείραλ από ηελ ςήθηζε ησλ ζεκάησλ 26, 27 & 28 ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο,
Φηιηππάθεο Κσλ/λνο, Γαλειάθεο Γεώξγηνο θαη Γαξάθε Μαξία
απνρώξεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο,
Λνπινπδάθεο Απόζηνινο θαη Υαιθηαδάθεο Γεώξγηνο απνρώξεζαλ κεηά ηε
ιήςε απόθαζεο γηα ην 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο,
Παπνπηζάθεο Γεώξγηνο απνρώξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ
2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
Παξιακάο Κσλ/λνο απνρώξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο.
4.
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5.
Καηά παξέθθιηζε κεηά ην 1ν ζέκα ζπδεηήζεθαλ ηα ζέκαηα 26,27, 28 &
16ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
6. Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33)
κειώλ ήηαλ παξόληα είθνζη έμη (26)- ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Θέμα 1ο ΖΓ: «Γνωμοδόηηζη για ηη μελέηη πποζωπινών κςκλοθοπιακών
πςθμίζεων επί ηηρ παπάπλεςπηρ οδού SR3A ζηην πεπιοσή Γούβερ ηος Γήμος
Υεπζονήζος (Απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ απ.14/2019)»
7. ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθώλ
Έξγσλ, Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πξσηνγελνύο Σνκέα θν Μεξακβειησηάθε
Γεώξγην, ν νπνίνο εηζεγήζεθε ην ζέκα, σο εμήο:
{{Σσεη: Το με απ. ππωη: 2343/06-12-2018 έγγπαθο ηος Οπγανιζμού Ανάπηςξηρ
Κπήηηρ Α.Ε. με ηη ζςνημμένη ζε αςηή μελέηη πποζωπινών κςκλοθοπιακών
πςθμίζεων επί ηηρ παπάπλεςπηρ οδού SR3A ζηην πεπιοσή Γούβερ ηος Δήμος
Χεπζονήζος.
Σαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα κειέηε πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ επί ηεο
παξάπιεπξεο νδνύ SR3A ζηελ πεξηνρή Γνύβεο ηνπ Γήκνπ Φεξζνλήζνπ, ε νπνία
ππνβιήζεθε ζηελ Υπεξεζία καο κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνύ
Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Γνύξλεο - Φεξζόλεζνο».
Η πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ είλαη ζηελ Φ.Θ. (0+307) ζηνλ παξάπιεπξν SR3A. Η
θπθινθνξία ζα δηαθνπεί γηα ην ηκήκα απηό ηνπ παξαπιεύξνπ από Φ.Θ. (0+270) – έσο
(0+570) πεξί ηελ ζπκβνιή ηνπ παξάπιεπξνπ κε ηελ επαξρηαθή νδό Κόμαξεο-Γνπβώλ
πξηλ ηελ Άλσ Γηάβαζε όπσο ζεκεηώλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην Σ1.
Η δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο γίλεηαη κε πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, νη πξνβιεπόκελεο
από ην ππ’αξίζκ. 946/Β/9-7-2003 ΦΔΚ πηλαθίδεο, κε αλαιάκπνληεο θαλνύο θαη κε ηελ
ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ ζηεζαίσλ.
Η δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζα δηαξθέζεη δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο.
Η δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ παξάπιεπξνπ δελ δεκηνπξγεί
πξόβιεκα εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη πεξαζηηθώλ θαζώο ζην ηκήκα απηό δελ
παξεκβάιινληαη θαηνηθίεο θαη νη νδεγνί πνπ ζέινπλ λα πάλε είηε λόηηα είηε βόξεηα ηεο
νδνύ εμππεξεηνύληαη από ηελ Δπαξρηαθή νδό Κόμαξεο –Γνπβώλ κέζσ ηνπ θόκβνπ ησλ
Κάησ Γνπβώλ θαη ηνπ θόκβνπ ηνπ Αληζζαξά
Η Υπεξεζία καο ζπκθσλεί κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ
ζπλεκκέλν θάθειν κειέηεο.
Τέινο παξαθαινύκε κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο όπσο καο επηζηξέςεηε ην
ζρεηηθό θάθειν ηε κειέηεο.
Σην Α.Τ. Φεξζνλήζνπ ζην νπνίν απνζηέιιεηαη ην παξόλ παξαθαιείηαη λα γλσκνδνηήζεη
επί ησλ πξνηεηλόκελσλ εξγνηαμηαθώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ.
3
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Σςνημμένα:
Μειέηε πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ
(Τερληθή έθζεζε & ζρέδην) ζε έλα (1) αληίγξαθν}}
8. Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο δήηεζε από ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
9.

Σν ∆εµνηηθό πκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, έιαβε
ππόςε: α) ην κε αξ. πξση: 2343/06-12-2018 έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνύ Αλάπηπμεο
Κξήηεο Α.Δ, β) ην κε Α.Π. 22679/17-11-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ, γ) ηελ Απόθαζε 01/2019 Πξαθηηθνύ έθηαθηεο πλεδξίαζεο 01/18-012019 ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γνπβώλ, δ) ηελ Απόθαζε 14/2019
ηνπ Πξαθηηθνύ 01/31-01-2019 ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο θαη ηα αλαθεξόκελα ζε απηέο ηηο πξάμεηο νξγάλσλ, ε) ην ππ’ αξίζκ.
2501/1/104-α’ 2019 έγγξαθν ηνπ Α.Σ Υεξζνλήζνπ, ζη) ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 θαη ηνπ Ν.3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθωνα
Δγκπίνει ηη μελέηη πποζωπινών κςκλοθοπιακών πςθμίζεων επί
ηηρ παπάπλεςπηρ οδού SR3A ζηην πεπιοσή Γούβερ ηος Γήμος
Υεπζονήζος ζύμθωνα με ηα αναθεπόμενα ζηο με απιθμ. ππωη.
22679/17-11-2019 έγγπαθο ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών και με ηη
ζςνημμένη ζε αςηό Μελέηη και ζύμθωνα με ηο ςπ’ απίθμ. 2501/1/104α’ 2019 έγγπαθο ηος Α.Σ Υεπζονήζος.
Ζ απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 55/2019
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΣΑ ΜΔΛΖ
ΟΗ ΠΡΟΔΓΡΟΗ Γ-Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ
(αθνινπζνύλνηππνγξαθέοησλπαξόλησλ)
Ζ Γπαμμαηέαρ
Μπαηζολάκη Απγςπώ
Γούπνερ
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος
Σζανηηπάκηρ Κωζηανηίνορ
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