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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:
Α∆Α:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 18/17-12-2020
Αριθµός Απόφασης: 142/2020
Στο Ηράκλειο σήµερα Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 12:30 µ.µ.
πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε
τηλεδιάσκεψη, (σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και
την αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ 06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος
Β΄ 4899), ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ. 290559/11-12-2020 Πρόσκληση του
Προέδρου του.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν: ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης καθώς και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος,
Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαµβακάς Λάµπρος, Γουλιδάκης
Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), ∆ανδουλάκης
Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), ∆οξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης
Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Καµπουράκης Λάµπρος,
Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης
Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
Κώτσογλου Κυριάκος, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύµνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης,
Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος,
Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία,
Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου) Ξενικάκης
Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης
Αντώνιος, Πιτσούλης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Συντυχάκης Εµµανουήλ,
Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου),
Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος,
Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εµµανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουµάκη
Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.
Στην συνεδρίαση δεν συµµετείχαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ: Γύπαρης Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδης
Ευθύµιος (Θέµης), Λεονταράκης Ιωάννης, Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης
Γεώργιος και Σπυρόπουλος Γεώργιος
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν ακόµα οι κ.κ.: Ψαρουδάκης Εµµανουήλ
Αντιδήµαρχος ∆ήµου Αµαρίου, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, ∆ασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ΠΚ, Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Πλουµίδη Ελένη Προϊσταµένη
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Ερµιόνη Γιαλύτη Ειδικός Σύµβουλος
Περιφερειάρχη Κρήτης, Στεφανάκης Αλέξανδρος Προέδρος ΓΕΩΤΕΕ,
Χριστοδουλάκης Βασίλειος Νοµικός Σύµβουλος ∆ήµου Αµαρίου και για την
τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάµπαση Νίκη, Γιαννής ∆ηµήτριος,
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Γιατροµανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη ∆έσποινα και Νοικοκυράκης Εµµανουήλ
υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
Ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος συµµετείχε
κατά τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης 1ου Θέµατος, των επερωτήσεων
και των αρ. 1.1, 2.2 και 2.6 θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και στην συνέχεια
αποχώρησε κατά δήλωσή του στον Προέδρο του Π.Σ
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4.2: Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθµισης (εργοταξιακή σήµανση) για την
εκτροπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Ηράκλειου - Βιάννου στο τµήµα
από Αρκαλοχώρι έως τη διασταύρωση προς Μουσούτα µέσω της περιφερειακής
οδού Αρκαλοχωρίου στο έργο: "Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου &
παράκαµψης Αρκαλοχωρίου", Αναδόχου "ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε."
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β)
του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Π.∆.149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ.
242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Το µε αριθµ. πρωτ.: 286204/08-12-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΚ στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
(I) Ιστορικό
1. Mε την αριθ. πρωτ. 240920/13-11-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του έργου του θέµατος.
2. Με την αριθ. πρωτ. 200001/14-10-2016 Απόφαση της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας
Κρήτης εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος.
3. Mε την αριθµ. 653/2018 (Νο πρακτικού 18/12-06-2018) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν οι όροι
δηµοπράτησης του έργου του θέµατος.
4. Με την αριθµό 1510/2018 απόφαση (πρακτικό Νο 36/27-11-2018) της
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το από 13/11/2018
Πρακτικό ∆ιαγωνισµού κατακύρωσης της Σύµβασης στον προσωρινό ανάδοχο
για την εκτέλεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ &
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» , την εργοληπτική επιχείρηση “ΡΟΜΒΟΣ
Α.Ε.”.
5. Στις 12-04-2019 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύµβαση του έργου του θέµατος µε
προθεσµία περαίωσης την 12-10-2020
6. Με την µε αριθµ. 1253/2020 (Πρακτικό Νο 33/05-10-2020) απόφαση της Ο.Ε.
Περιφέρειας Κρήτης δόθηκε παράταση έως την 12-10-2021
7. Με το µε αρ. 279394/30-11-2020 έγγραφο η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε τεχνική
µελέτη κυκλοφοριακής ρύθµισης για την εκτροπή της κυκλοφορίας της
Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου-Βιάννου στο τµήµα από Αρκαλοχώρι έως τη
διασταύρωση προς Μουσούτα µέσω της περιφερειακής οδού Αρκαλοχωρίου
πλησίον του νεκροταφείου και του εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου
Σύµφωνα µε την υποβαλλόµενη Τεχνική Μελέτη, όπως εγκρίθηκε από την
Υπηρεσία µας, και τα σχέδια που επισυνάπτονται είναι :
Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Αντικείµενο των εργασιών του υπόψη έργου είναι η κατασκευή του ανισόπεδου
κόµβου Αρκαλοχωρίου (χ.θ. 4+870 – 5+710) και η ολοκλήρωση της αρτηρίας
Αλάγνι - Μάρθα απόχ.θ. 5+710 έως χ.θ. 7+700 του οδικού άξονα Ηράκλειο Βιάννος. Τα έργα εκτείνονται σε µήκος 2,8 km και περιλαµβάνουν:
χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή κάτω διαβάσεων, µιας άνω διάβασης,
οχετών, δικτύων αποχέτευσης –Αποστράγγισης, εργασίες οδοστρωσίας,
ασφαλτικών, σήµανσης & ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισµού και
φυτοτεχνικές εργασίες. Το έργο χωροθετείται δυτικά - νότιο δυτικά του
Αρκαλοχωρίου και θα εξυπηρετήσει την σύνδεση του Αρκαλοχωρίου και των
οικισµών της ευρύτερης περιοχής µε το Ηράκλειο και την Βιάννο.Στο παρελθόν,
κατά την κατασκευή του τµήµατος Αρκαλοχώρι - Μάρθα, είχε εκτελεσθεί µέρος
των χωµατουργικών εργασιών στην περιοχή από χ.θ. 6+460 έως χ.θ. 7+100, επί
των οποίων προβλέπονται επεµβάσεις το πλαίσιο του παρόντος έργου λόγω
των τοπικών καθιζήσεων και κατολισθήσεων που έχουν σηµειωθεί.
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Στη χ.θ. 7+050προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας άνω διάβασης, µήκους
30.55µ για την κυκλοφορία Μουσούτας -Αρκαλοχωρίου. Η άνω διάβαση
χωροθετείται επί της υφιστάµενης επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Βιάννου.Ο νέος
οδικός άξονας Ηρακλείου-Βιάννος θα περάσει κάτω από τη γέφυρα,
επηρεάζοντας την υφιστάµενη επαρχιακή οδό καθώς το κατάστρωµα της
γέφυρας την διακόπτει οριστικά. Ως εκ τούτου απαιτείται να τροποποιηθεί
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά η υφιστάµενη επαρχιακή οδός ΑρκαλοχωρίουΜουσούταςώστε η κυκλοφορία των οχηµάτων να διεξάγεται πάνω από τη
γέφυρα. Επίσης, βόρεια της γέφυρας άνω διάβασης προβλέπεται η κατασκευή
τοίχου αντιστήριξης µήκους περίπου 43 µ, ο οποίος θα εξασφαλίσει την
διατήρηση παρόδου από και προς τον οικισµό του Γασίου. Για την κατασκευή
της νέας οδού άνω διάβασης προς Μουσούτα, εκτός της γέφυρας Άνω διάβασης
απαιτούνται εργασίες εκσκαφών, κατασκευής επιχωµάτων, οδοστρωσίας και
ασφαλτικών σε µήκος 540 µ περίπου µε αρχή την Νοτιοδυτική πλευρά του
Αρκαλοχωρίου στο ύψος του ελαιουργείου «Πασούµα» και τέλος το κοιµητήριο
του Αρκαλοχωρίου, πλησίον της επαρχιακής οδού Αρκαλοχωρίου-Βιάννου.Για
λόγους ασφαλείας, απρόσκοπτης και ταχύτερης εκτέλεσης των εργασιών,
προτείνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής οδούΒιάννου
Αρκαλοχωρίου στο τµήµα από Αρκαλοχώρι έως τη διασταύρωση προς
Μουσούτα µέσω της περιφερειακής οδού Αρκαλοχωρίου πλησίον του
νεκροταφείου και του εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου.
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ KAI ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για την εκτροπή της κυκλοφορίας προκειµένου να αποκλειστεί η περιοχή
εκτέλεσης εργασιών γίνονται παρεµβάσεις στο Αρκαλοχώρι σύµφωνα µε τα
παρακάτω.
ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Τα πρώτα δύο είναι στην επαρχιακή οδό Αρκαλοχωρίου-Μουσούτας πριν και
µετά την συµβολή της µε την επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Βιάννου, (σχέδιο ∆2).
• Το τρίτο είναι επί της επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Βιάννου πλησίον του
κοιµητηρίου Αρκαλοχωρίου στη θέση 1, (σχέδιο ∆2).
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Οι θέσεις που εκτρέπεται η κυκλοφορία είναι τέσσερις, όπως αυτές φαίνονται
στα συνηµµένα σχέδια. Ειδικότερα, είναι:
• Θέση 1: Βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Βιάννου-Ηρακλείου πλησίον του
κοιµητηρίου Αρκαλοχωρίου, (σχ. ∆2).
• Θέση 2: Βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Αρκαλοχωρίου Αγίας Σεµνής στην
συµβολή της µε την επαρχιακή οδό Αρκαλοχωρίου-Μουσούτας, (σχ. ∆2).
• Θέση 3: Βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Αρκαλοχωρίου Αγίας Σεµνής στην
συµβολή της µε την περιφερειακή οδό Αρκαλοχωρίου, (σχ. ∆2).
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• Θέση 4: Βρίσκεται στις Κάτω Πουλιές, στην επαρχιακή οδό Ανω Πουλιών_Κάτω
Πουλιών στην συµβολή της µε την επαρχιακή οδό Κάτω Πουλιών-Λευκοχωρίου,
(σχ. ∆1).
Αναλυτικότερα, η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
• Από Βιάννο προς Ηράκλειο
Στη θέση 1, (σχ. ∆2) η κυκλοφορία εκτρέπεται πλησίον του κοιµητηρίου και του
εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου, στην περιφερειακή οδό η οποία οδηγεί στην
έξοδο προς Ηράκλειο µέσω των δηµοτικών οδών ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
και ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
• Από Βιάννο προς Μουσούτα-Καλό Χωριό-Τσούτσουρα
Στη θέση 1, (σχ. ∆2) η κυκλοφορία εκτρέπεται πλησίον του κοιµητηρίου και του
εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου, στην περιφερειακή οδό η οποία οδηγεί στην
έξοδο Αρκαλοχωρίου µέσω των δηµοτικών οδών ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Στη συνέχεια ακολουθούµε την επαρχιακή οδό
Αρκαλοχωρίου-Αγίας Σεµνής- Λευκοχωρίου.
• Από Ηράκλειο προς Βιάννο
Στη θέση 2, εκτρέπεται η κυκλοφορία µέσω του οικισµού Αρκαλοχωρίου και των
οδών ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ στην περιφερειακή οδό
πλησίον του εκθεσιακού κέντρου και του κοιµητηρίου Αρκαλοχωρίου,
καταλήγοντας στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Βιάννου στη Θέση 1, (σχ. ∆2).
• Από Αρκαλοχώρι προς Μουσούτα
Στη θέση 2, εκτρέπεται η κυκλοφορία µέσω της επαρχιακής οδού
Αρκαλοχωρίου-Αγίας Σεµνής-Λευκοχωρίου-Κάτω Πουλιών-Ανω Πουλιών,
ακολουθώντας την σχετική σήµανση ώς φαίνεται στο σχέδιο∆1.
• Από Ηράκλειο προς Μουσούτα
Στη θέση 3, εκτρέπεται η κυκλοφορία µέσω της επαρχιακής οδού
Αρκαλοχωρίου-Αγίας Σεµνής-Λευκοχωρίου-Κάτω Πουλιών-Ανω Πουλιών,
ακολουθώντας την σχετική σήµανση ως φαίνεται στο σχέδιο∆1.
• Από Μουσούτα προς Αρκαλοχώρι
Η κυκλοφορία εκτρέπεται µέσω της επαρχιακής οδού Mουσούτας- Ανω
Πουλιών-Κάτω Πουλιών-Λευκοχωρίου-Αγίας Σεµνής-Αρκαλοχωρίου, στη θέση
3, ακολουθώντας την σχετική σήµανση ως φαίνεται στα σχέδια ∆1, ∆2.
• Από Τσούτσουρα-Καλό Χωριό-Κάτω Πουλιές προς Αρκαλοχώρι
Η κυκλοφορία εκτρέπεται µέσω της επαρχιακής οδού Λευκοχωρίου-Αγίας
Σεµνής-Αρκαλοχωρίου, στη θέση 3, ακολουθώντας την σχετική σήµανση ως
φαίνεται στα σχέδια ∆1, ∆2.
Συνεπώς το τµήµα της επαρχιακής οδού Αρκαλοχωρίου-Μουσούτας µήκους
περίπου 540 µ καθίσταται κλειστό, αποκλεισµένο πλήρως καθώς δεν υπάρχουν
παρακείµενες συνδετήριες οδοί.Επισηµαίνεται ότι για την οδό πλησίον του
κοιµητηρίου Αρκαλοχωρίου, εκκρεµεί η έγκρισητης ΤΕΠΕΜ από την αρµόδια
υπηρεσία, καθώς θα χρησιµοποιηθεί προσωρινά, για την κατασκευή και µόνο
του έργου. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επηρεάζουν τα δροµολόγια των
λεωφορείων ΚΤΕΛ τόσο για την µεταφορά µαθητών όσο και για την µεταφορά
λοιπών επιβατών, οπότε και αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν ακολουθώντας
τα παραπάνω.
∆. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ
• Η περιφερειακή δηµοτική οδός Αρκαλοχωρίου έχει ελάχιστο πλάτος 8,00 µ και
το όριο ταχύτητας είναι 50χλµ/ωρα. Εξυπηρετεί κυρίως την κυκλοφορία των
οχηµάτων άνω των 5Τ απαγορεύοντας την διέλευσή τους απότο κέντρο του
Αρκαλοχωρίου αλλά και όλων των υπολοίπων που δεν επιθυµούν τη διέλευση
εντός του κέντρου του Αρκαλοχωρίου. Η απαγόρευση εισόδου οχηµάτων
βάρους άνω των 5Τ στο Αρκαλοχώρι επιβάλλεται µε την σχετική ρυθµιστική
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πινακίδα του ΚΟΚ Ρ-13, η οποία είναι ήδη τοποθετηµένη σε συγκεκριµένα
σηµεία όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο ∆2. Σηµειώνεται ότι στις δηµοτικές
οδούς Κονδυλάκη, ∆ικαιοσύνης, Ελ. Βενιζέλου, στα τµήµατα που εκτρέπουµε
την κυκλοφορία, επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχηµάτων. Το µήκος της
εκτρεπόµενης κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Βιάννο και αντίστροφα είναι 2,0
χλµ.
• H επαρχιακή οδός Αρκαλοχωρίου-Μουσούτας έχει πλάτος 6,00µκαι το όριο
ταχύτητας είναι 50 χλµ/ωρα. Το µέγιστο µήκος της εκτρεπόµενης κυκλοφορίας
είναι 7 χλµ και αφορά αυτούς που έχουν ως προορισµό την Mουσούτα, καθώς
πρέπει να ακολουθήσουν την επαρχιακή οδό Αρκαλοχωρίου Αγίας Σεµνής
Λευκοχωρίου.
Ε. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Η προτεινόµενη εργοταξιακή σήµανση κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του ΦΕΚ 905/Β’/20.5.2011και αφορά τις απαιτούµενες εργασίες
1. στην είσοδο Αρκαλοχωρίου από τη νέα Επαρχιακή οδό Βιάννου-Ηρακλείου στην
κατεύθυνση προς Ηράκλειο προκειµένου να εκτραπεί η κυκλοφορία των
οχηµάτων,(βλ. σχέδιο ∆2)
2. στην έξοδο Αρκαλοχωρίου προς Αγία Σεµνή, Πάρτιρα προκειµένου να εκτραπεί
η κυκλοφορία των οχηµάτων προς Μουσούτα στην επαρχιακή οδό
Αρκαλοχωρίου-Αγιάς Σεµνής-Λευκοχωρίου.
Τοποθετούνται νέες και τροποποιούνται κατάλληλα υφιστάµενες πληροφοριακές
πινακίδες όπως αναλυτικά φαίνεται στo συνηµµένοo σχέδιo ∆2. Ειδικότερα, ανά
θέση εκτροπής η σήµανση διαµορφώνεται ως εξής:
• Θέση 1 (Συµβολή της επαρχιακής οδού Ηρακλείου Βιάννου µε την δηµοτική
περιφερειακή οδό πλησίον του νεκροταφείου Αρκαλοχωρίου)
Επί της επαρχιακής οδού Βιάννου Ηρακλείου, στο ρεύµα κυκλοφορίας προς
Ηράκλειο, 400 µ πριν την εκτροπή της κυκλοφορίας τοποθετείται πινακίδα άνω
ορίου ταχύτητας 60 χλµ/ωρα (Ρ-32) και σχετική πινακίδα αναγγελίας κινδύνου
λόγω εκτέλεσης έργων. Ακολούθως, 200 µ πριν την εκτροπή της κυκλοφορίας,
τοποθετείται πινακίδα άνω ορίου ταχύτητας 30χλµ/ωρα(Ρ-32) και απαγόρευσης
προσπέρασης (Ρ-30). Στην περιοχή του αποκλεισµού των κλάδων, η
οριοθέτηση του οδοστρώµατος θα γίνεται µε τοποθέτηση πινακίδων Ρ77 ανά 20
µ. Ο πλήρης αποκλεισµός της νέας επαρχιακής οδού, θα γίνει σε περιοχή όπως
αυτή επισηµαίνεται στο σχετικό σχέδιο ∆2, χρησιµοποιώντας φυσικά εµπόδια,
αναλάµποντες φανούς και δίχτυ περίφραξης.
• Θέση 2 (Εξοδος Αρκαλοχωρίου προς Αγία Σεµνή _Πάρτιρα_Λευκοχώρι)
Στην έξοδο Αρκαλοχωρίου προς Αγία Σεµνή, Πάρτιρα τοποθετούνται νέες
πληροφοριακές πινακίδες για τις κατευθύνσεις προςΜουσούτα, Γαρίπα,
Καστελλιανά, Τσούτσουρα, Σχινιά, Λευκοχώρι. 40 µ πριν τη θέση διακοπής της
κυκλοφορίας τοποθετείται σχετικό σήµα απαγόρευσης εισόδου οχηµάτων και
προειδοποίησης περί κλειστής οδού λόγω έργων. Ο πλήρης αποκλεισµός της
επαρχιακής οδού, Αρκαλοχώρι-Μουσούτας θα γίνει σε περιοχή όπως αυτή
επισηµαίνεται στο σχετικό σχέδιο ∆2, χρησιµοποιώντας φυσικά εµπόδια,
αναλάµποντες φανούς και δίχτυ περίφραξης.
Επιπλέον των προαναφερθέντων θέσεων διακοπής της κυκλοφορίας, νέες
πληροφοριακές πινακίδες θα τοποθετηθούν, καταργώντας ταυτόχρονα
υφιστάµενες, που αντίκειται στην εν λόγω εκτροπή της κυκλοφορίας σε όλες τις
διασταυρώσεις των χωριών Αγία Σεµνή, Λευκοχώρι, Ανω Πουλιές, Κάτω
Πουλιές όπως αναλυτικά φαίνονται στο σχέδιο ∆1.
Ο χρόνος που θα απαιτηθεί να παραµείνει κλειστό το τµήµα της νέας
επαρχιακής οδού εκτιµάται στους οκτώ µήνες από την διακοπή της
κυκλοφορίας.
(II) Προϋποθέσεις
Σύµφωνα µε το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 48 (παρ. 9) του ν.
5

ΑΔΑ: Ψ4Σ27ΛΚ-ΔΧΕ
4313/2014 για την ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισµό των
µονόδροµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών,
στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στην εγκατάσταση και
λειτουργία φωτεινής σηµατοδότησης και γενικά στον καθορισµό στην επιβολή
περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε
αποφάσεις του Περιφερειακού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους, µε βάση
µελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασµό των αρµοδίων Τεχνικών
Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης .
(III) Θεσµικό πλαίσιο
1. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»
2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
και ειδικότερα το άρθρο 99.
3. Το Π.∆.149/2010 (ΦΕΚ242/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 7 - Συντήρηση οδών του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/0208-2006) “Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό κτηµατολόγιο, την
ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις”.
5. Η υπ’ αριθµ. 1341/16-08-2007 (ΦΕΚ 1761/Β/04-09-2007) απόφαση Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Κρήτης “Καθορισµός οδών που η συντήρησή τους
ανήκει στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης”.
6. Η υπ’ αριθµ. 3992/12-11-2010 (ΦΕΚ 1905/Β/07-12-2010) απόφαση Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Κρήτης “Τροποποίηση και συµπλήρωση των µε αριθµ.
1341/16-08-2007 (ΦΕΚ 1761/4.9.2007.τ.Β’) και 2221/15-11-2007 (ΦΕΚ
2398/19.12.2007 τ.Β’) αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κρήτης
«περί αρµοδιότητας συντηρήσεως οδών Περιφέρειας Κρήτης»”.
7. Οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής
∆ηµ. Έργων» όπως ισχύει σήµερα.
8. Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και ειδικά τα άρθρα 9 και 44 (Ν.2696/1999 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα (βλ. άτυπη κωδικοποίηση ΚΟΚ 2013).
9. Τo Άρθρο 48 (παρ. 9) του ν. 4313/2014
10. Οι ΟΜΟΕ – Τεύχος 7: Σήµανση εκτελούµενων έργων σε οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ),
όπως αυτές οι οδηγίες εγκρίθηκαν µε την ∆ΜΕΟ/Ο/613/ΦΕΚ 905/20-5-2011.
11. Οι οδηγίες « RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen Fassung vom Februar 1995 6. verbesserte Auflage» (Οδηγίες RSA για την
εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε δρόµους Έκδοση Φεβρουαρίου 1995 6.
βελτιωµένη έκδοση).
(ΙV) Συµπεράσµατα-Προτάσεις :
1. Τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας
Κατασκευής ∆ηµ. Έργων». όπως ισχύει σήµερα.
2. Τηρήθηκαν οι διατάξεις του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 48 (παρ. 9) του ν.
4313/2014.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση της προσκοµιζόµενης µελέτης κυκλοφοριακής ρύθµισης για την
εκτροπή της κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου-Βιάννου στο τµήµα
από Αρκαλοχώρι έως τη διασταύρωση προς Μουσούτα µέσω της περιφερειακής
οδού Αρκαλοχωρίου πλησίον του νεκροταφείου και του εκθεσιακού κέντρου
Αρκαλοχωρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 48
(παρ. 9) του ν. 4313/2014.
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Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις προτείνεται από την Υπηρεσία µας να ισχύσουν για
χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής
απόφασης έγκρισης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης.
4. Την εισήγηση του κ. Συριγωνάκη Νικόλαου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
5. Τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προσκοµιζόµενη µελέτη κυκλοφοριακής ρύθµισης για την
εκτροπή της κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου-Βιάννου στο τµήµα
από Αρκαλοχώρι έως τη διασταύρωση προς Μουσούτα µέσω της περιφερειακής
οδού Αρκαλοχωρίου πλησίον του νεκροταφείου και του εκθεσιακού κέντρου
Αρκαλοχωρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2696/1999 Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 48
(παρ. 9) του ν. 4313/2014.
Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ισχύουν για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών
από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής απόφασης έγκρισης από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης,
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 17-12-2020

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραµµατέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη

Τα µέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. ∆/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες
:Γιατροµανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα
:2813 400 235
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 31 ∆εκεµβρίου 2020
Αρ. πρωτ.:304982
Σχετ.:228286/08-10-2020

ΠΡΟΣ: - ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΚ
- Συντονίστρια Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Κρήτης

KOIN.: - ∆/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σµού

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 142/2020 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου .
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθµ.
142/2020 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικού Νο 18/17-12-2020),
που αφορά στην Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθµισης (εργοταξιακή σήµανση) για την
εκτροπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Ηράκλειου - Βιάννου στο τµήµα
από Αρκαλοχώρι έως τη διασταύρωση προς Μουσούτα µέσω της περιφερειακής
οδού Αρκαλοχωρίου στο έργο: "Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου & παράκαµψης
Αρκαλοχωρίου", Αναδόχου "ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε." σύµφωνα µε την εισήγηση της
∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Νίκη Βαρδιάµπαση

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη.
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραµµατέα Π.Κ.
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