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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αριθμ. Απόφασης 393/2019 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 33/30-12-2019 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα: «Περί έγκρισης της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας 

στα Μάλια στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια» 

(Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 72/2019)» 

 

1. Στις Γούρνες, σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην έδρα του Δήμου (στην αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη 

με αριθμό πρωτ. 24756/24-12-2019 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 είκοσι 

επτά (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν: 

 

 

α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  

     (1) Παρόντες 

α Χειρακάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. ια  Πλευράκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. 

β Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος ιβ Μακράκης Σπυρίδων, Μέλος Δ.Σ. 

γ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος ιγ  Πλευράκη Δέσποινα, Μέλος Δ.Σ. 

δ Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος ιδ Σμυρνάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ. 

ε Μηλάκης Ιωάννης, Γραμματέας ΔΣ ιε Διαμαντάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. 

στ Φαζάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.  ιστ Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. 

ζ Ματθαιάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. ιζ Ζερβάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.  

η Μαστοράκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.  ιη Ζερβάκη Ευρυδίκη, Μέλος Δ.Σ.   

θ Κατσαμποξάκης Σπυρίδων, Μέλος Δ.Σ. ιθ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.  

ι Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. 

(2) Παρόντες 

α Μπάτσης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος στ Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.  

β Αναστασάκης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος ζ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΔΣ 

γ Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. η Βογιατζάκης Αλέξανδρος, Μέλος Δ.Σ. 

δ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος Δ.Σ.  

ε Μουντράκης Ευθύμιος, Μέλος Δ.Σ. 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 24756/24-12-

2019 πρόσκληση του Προέδρου. 
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β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

(1) Παρόντες 

    Κοινότητας  

Λ.Χερσονήσου 
 

Κοινότητας  Χερσονήσου 

1 Καρβουνάκη Μαρία 3 Φουκαράκης Νικόλαος 

Κοινότητας  Μοχού 

 

Κοινότητας Καινούριου 

Χωριού (Γάλυπε) 

2 Πλατάκης Αδάμ 4 Χρηστάκης Αντώνιος 

       

 

(2) Παρόντες 

    Κοινότητας Ανώπολης 

 

Κοινότητας  Μαλ    ων 

1 Περβολαράκης Ιωάννης 10  Αργυράκη Ειρήνη 

Κοινότητας  Γουβών 

 

Κοινότητας Κ.Χωριού 

2 Μαρκάκης Δημήτριος 11 Καπέλλας Δημήτριος 

Κοινότητας  Ελαίας  

 

Κοινότητας Κ.Βάθειας 

3 Σημαιάκης Ιωάννης 12 Χωραφάκης Νικόλαος 

Κοινότητας Αβδού 

 

Κοινότητας Ποτα    ιών 

4 Κασσαπάκης Παναγιώτης  13 Κόμης Γεράσιμος 

Κοινότητας Γωνιών 

 

Κοινότητας 

Σγουροκεφαλίου 

5 Καλογεράκης Γεώργιος 14 Στρατηδάκης Γεώργιος 

Κοινότητας Επισκοπής 

 

Κοινότητας Κεράς 

6 Καραπιπεράκης Μηνάς 15 Βασιλάκης Εμμανουήλ 

 Κοινότ    τας Αϊτανίων 

 

Κοινότητας Κόξαρης 

7 Πακιουφάκης Γεώργιος 1     Κουφάκης Νικόλαος 

Κοινότητας Γαλίφας 

 

Κοινότητας Κρασίου 

8 Στειακάκης Ιωάννης 17 Αργυράκης Κωνσταντίνος 

Κοινότητας Ε.Βάθειας 

 

Κοινότητας Χαρασού 

9 Μεθυμάκης Γεώργιος 18 Μαγκαφουράκης Εμμανουήλ 
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 24756/24-12-

2019 πρόσκληση του Προέδρου. 

 

3. Ο Δήμαρχος, κ. Σέγκος Ιωάννης, προσκλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 

24756/24-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου, αλλά δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Στη 

συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Μανουσάκη Ελένη, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΠΕ1 

Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.Βασιλάκης Νικόλαος, ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Κούτουλας Χαράλαμπος, η αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας κ.Ξυπάκη Μαρία.  

 

4. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  

 Πλευράκης Εμμανουήλ και Πλευράκη Δέσποινα προσήλθαν κατά τη συζήτηση 

του 1
ου

 θέματος της ΗΔ 

 Μαστοράκης Ιωάννης και Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος αποχώρησαν κατά τη 

συζήτηση του 1
ου

 θέματος της HΔ. 

 Σμυρνάκης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος της HΔ. 
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5. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μοχού κ. Πλατάκης Αδάμ αποχώρησε κατά τη 

συζήτηση του 2ου θέματος της HΔ.  

6. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο είκοσι επτά (27) μελών ήταν 

παρόντα δέκα επτά (17) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως 

κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το εκτός ημερήσιας διάταξης :  

 

Θέμα 2
ο
 EΗΔ: «Περί έγκρισης της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού 

Δημοκρατίας στα Μάλια στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα 

Μάλια» (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 72/2019)» 

  
7. Για το παραπάνω θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από το 

Σώμα την έγκριση για την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση ως κατεπείγον διότι η 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πάρθηκε στην συνεδρίαση της 27-12-2019, ο 

εργολάβος του έργου έχει υπογράψει την έναρξη των εργασιών του έργου οι οποίες θα 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. 

 

8. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, 

έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 

Αποφάσισαν  ομόφωνα: 

α.  Έκριναν το θέμα  ως κατεπείγον 

β.  Η συζήτηση του θέματος θα γίνει στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

 
9. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, 

Τεχνικών Έργων και Απασχόλησης  κο Αναστασάκη Κων/νο, ο οποίος έθεσε υπόψη των 

μελών του Σώματος την 72/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγήθηκε το 

θέμα, ως εξής: 

 

{{  Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Αντιπρόεδρος  της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου έθεσε υπόψη του Σώματος την από 19.12.2019 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τεχνική Έκθεση Εργοταξιακής 

Ανάπτυξης -Σήμανσης του αναδόχου της εταιρείας ERGO Καλουδάκης  Α.Ε με το συνημμένο 

σχέδιο , καθώς και την αριθμ. πρωτ.23096/29.11.2019 που αφορά την πρόταση εργοταξιακής 

σήμανσης του αναδόχου  , την υπ’ αρίθμ. 08/2019 Απόφαση Συμβουλίου  Κοινότητας Μαλίων, 

το υπ. αρίθμ.2501/1/110-α’ / 18-12-2019 έγγραφο του Αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου, τα 

άρθρα 79  και 82 του Ν.3463/2006,τις διατάξεις του Ν.2696/1996,  τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Τ Α΄/2010)  όπως  αντικαταστάθηκε και ισχύει   και  ανάφερε τα εξής:  

 

1. Το με αρ. πρωτ: 23096/29-11-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΕRGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ 

Α.Ε. με τη συνημμένη σε αυτό μελέτη ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ που αφορούν το έργο του 

θέματος. 

2. Την υπ’αρίθμ. 08/2019 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων 

3. Το υπ’αρίθμ. 2501/1/110-α΄(2019) έγγραφο του Αστυνομικού τμήματος  

Χερσονήσου. 

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα 

Μάλια, η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΕRGO 

ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν επί της οδού Δημοκρατίας εντός του οικισμού των Μαλίων. Οι 

εργασίες εκτείνονται σε όλο το μήκος της οδού (360 μέτρα), με αρχή Νότια στη συμβολή της 

οδού με την Π.Ε.Ο Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου (Βενιζέλου) και πέρας προς Βορρά στη 

συμβολή των οδών Ματθαίου Ζαχαριάδη και Δημοκρατίας.  

Την παρούσα στιγμή η οδός Δημοκρατίας είναι μονόδρομος με κατακόρυφη σήμανση και φορά 
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από το Νότο προς το Βορρά. Διοχετεύει την κυκλοφορία από Π.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγίου 

Νικολάου στην οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη και σε ολόκληρο το μήκος της οδού δεν 

διασταυρώνονται άλλοι δρόμοι. 

Σύμφωνα με την μελέτη πρόκειται να γίνουν εργασίες καθαιρέσεων του υφιστάμενου 

καταστρώματος της οδού στην ζώνη κυκλοφορίας, σε πλάτος όσο το επιστρωμένο μάρμαρο 

Επιδαύρου (κόκκινο). Επίσης από το κατάστρωμα της οδού θα διέρθουν δίκτυα άρδευσης και 

θα γίνει φύτευση δέντρων σε επιλεγμένα σημεία. Τέλος θα γίνουν σημειακές αποκαταστάσεις 

στο κατάστρωμα των υφιστάμενων πεζοδρομίων, συντήρηση με κατάλληλα χημικά και 

τοποθέτηση εμποδίων για την οριοθέτηση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. 

Η υλοποίηση της μελέτης με τις συγκεκριμένες εργασίες προϋποθέτει την οριοθέτηση, του 

χώρου εργασιών, των χώρων διέλευσης των πεζών και την απαγόρευση κίνησης οχημάτων. Η  

πρόσβαση στις κατοικίες και στις ιδιοκτησίες θα γίνεται από τα υφιστάμενα πεζοδρόμια δεξιά 

και αριστερά του οδοστρώματος. Ο χώρος αυτός θα οριοθετηθεί με ανακλαστικό πλαστικό 

δίχτυ περιφράξεων ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος στους μη έχοντες εργασία.  

 

Στη συνημμένη τεχνική έκθεση προτείνεται ο τμηματικός αποκλεισμός της οδού σε δυο τμήματα 

(Φάσεις Α’ και Β’) ως εξής: 

1.  Στην πρώτη φάση Α’ (  χρώμα μπλε) θα αποκλειστεί το Νότιο τμήμα της οδού μήκους 

περίπου 180 μέτρα και  

2. Στην δεύτερη φάση Β’ (χρώμα πράσινο) το Βόρειο τμήμα ίσης απόστασης. Στην  Α’ και 

Β’ φάση αντίστοιχα οι εργασίες θα περιοριστούν στο μέσον της οδού. Η τμηματοποίηση θα 

διευκολύνει την πρόοδο των εργασιών κάθε τμήμα θα αποτελεί μια αυτοτελή κατασκευαστική 

φάση. 

Στην αρχή και στο τέλος κάθε τμήματος θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση η οποία 

αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια. Επιπλέον, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και στα πεζοδρόμια 

(βόρειο και νότιο) θα τοποθετηθούν δύο πληροφοριακές πινακίδες οι οποίες θα αναγράφουν ότι 

η οδός Δημοκρατίας είναι κλειστή λόγω έργων, για ενημέρωση των διερχομένων πεζών και 

αυτοκινήτων. 

Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι ανωτέρω φάσεις, θα γίνει έναρξη της τρίτης φάσης Γ’ (χρώμα 

κόκκινο). Στην φάση αυτή οι εργασίες θα εκτελούνται στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού 

Δημοκρατίας και η διέλευση των πεζών θα γίνεται από το μέσον της οδού. Μόνο οι παρόδιοι 

ιδιοκτήτες θα μπορούν, κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο του εργοταξίου να περνούν από 

τα πεζοδρόμια, για την είσοδο και έξοδο στις οικίες τους. Η αρχική οριοθέτηση της οδού 

διατηρείται και εδώ για την προστασία διερχομένων και εργαζομένων. 

Την οριοθέτηση του εύρους καταλήψεως θα ακολουθεί κατάλληλη σήμανση όπως αυτή 

αποτυπώνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια. Η κατασκευή των εργοταξιακών πινακίδων 

(μέγεθος, χρώμα,  υλικά κατασκευής), καθώς και η στήριξη των πινακίδων θα γίνει σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011, ενώ οι αναλάμποντες φανοί θα ακολουθούν 

τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ 12352). Η υφιστάμενη σήμανση που έρχεται σε αντίθεση με την 

προτεινόμενη εργοταξιακή σήμανση θα καλυφθεί και θα επιτηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση στους χρήστες της οδού. 

Η προτεινόμενη σήμανση θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την έγκρισή της και θα διαρκέσει 

για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται εργασίες που σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου λήγουν στις 31-04-2020, χωρίς τις τυχόν παρατάσεις. 

 

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 
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λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους 

χώρους» απαιτείται η έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης μετά από απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. και μετά από την εκπόνηση και 

έγκριση των σχετικών μελετών. 

• Τις διατάξεις του αρ. 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 εκτέλεσης του έργου δεδομένου ότι οι προτεινόμενες προσωρινές 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν άμεσες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

παρακαλούμε για την έγκριση ή όχι των κάτωθι προσωρινών ρυθμίσεων: 

 

1.  Την έγκριση ή όχι της παρούσας μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την υλοποίηση του 

έργου του θέματος. 

2. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου,  

3. Η έναρξη ισχύος της προσωρινής σήμανσης θα είναι από την ημέρα έκδοσης της απόφασης 

έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η διάρκεια της έως το πέρας 

υλοποίησης του έργου (31/04/2020 σύμφωνα με τη σύμβαση, εφόσον δεν απαιτηθεί παράταση 

στην ημερομηνία περαίωσης του έργου). 

5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέματος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήμανση των οδών. 

 

Μετά την παραπομπή και έγκριση από το Δημοτικό 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 Δήμου. 

Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στα συνημμένα σχέδια εργοταξιακής σήμανσης 

και την τεχνική έκθεση που τα συνοδεύουν όπως τα συνέταξε ο Ανάδοχος του έργου και 

θεώρησε η Υπηρεσία μας. 

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου μας . 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο, και λαμβάνοντας υπόψη την από  

από 19.12.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τεχνική Έκθεση 

Εργοταξιακής Ανάπτυξης -Σήμανσης του αναδόχου της εταιρείας ERGO Καλουδάκης  Α.Ε με 

το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο , καθώς και την αριθμ. πρωτ.23096/29.11.2019 που αφορά την 

πρόταση εργοταξιακής σήμανσης του αναδόχου , την υπ’ αρίθμ. 08/2019 Απόφαση Συμβουλίου  

Κοινότητας Μαλίων, το υπ. αρίθμ.2501/1/110-α’/18-12-2019 έγγραφο του Αστυνομικού 

τμήματος Χερσονήσου, τα άρθρα 79  και 82 του Ν.3463/2006,τις διατάξεις του Ν.2696/1996,  

τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ Α΄/2010) όπως  αντικαταστάθηκε και ισχύει  και  μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

 

                                        Αποφασίζει ομόφωνα : 
 

1. Συμφωνεί  με την παρούσα μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού 
Δημοκρατίας στα Μάλια στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα 
Μάλια»  

2. Να εκδοθεί  τοπική κανονιστική απόφαση σχετικά με τις παραπάνω προτεινόμενες 
εργοταξιακές σημάνσεις της οδού. 
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3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του 
Αναδόχου . 

4. Η έναρξη ισχύος  της προσωρινής σήμανσης θα είναι από την ημέρα έκδοσης της 
απόφασης έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η διάρκεια της 
έως το πέρας υλοποίησης του έργου ,31.04.2020 σύμφωνα με την σύμβαση , εφόσον 
δεν απαιτηθεί παράταση στην ημερομηνία περαίωσης του έργου . 

5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου  ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήμανση των οδών . 

6. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο  προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 
7. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα 

Χερσονήσου, καθώς επίσης θα πρέπει να σταλεί για δημοσίευση σε μια ημερήσια 
εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την 
ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  72/2019}} 

 

10. Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 

αποφασίσουν σχετικά.  

 

11. Το ∆ηµοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος, έλαβε υπόψη 

την 72/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  από 19.12.2019 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τεχνική Έκθεση Εργοταξιακής 

Ανάπτυξης -Σήμανσης του αναδόχου της εταιρείας ERGO Καλουδάκης  Α.Ε με το 

συνημμένο σε αυτήν σχέδιο, καθώς και την αριθμ. πρωτ.23096/29.11.2019 που αφορά 

την πρόταση εργοταξιακής σήμανσης του αναδόχου , την υπ’ αρίθμ. 08/2019 Απόφαση 

Συμβουλίου  Κοινότητας Μαλίων, το υπ. αρίθμ.2501/1/110-α’/18-12-2019 έγγραφο του 

Αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου, τα άρθρα 79  και 82 του Ν.3463/2006,τις διατάξεις 

του Ν.2696/1996,  τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ Α΄/2010) όπως  αντικαταστάθηκε και 

ισχύει  και  μετά από διαλογική συζήτηση,τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018, του 

Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), και ύστερα από διαλογική συζήτηση  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα 

Μάλια στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια»  

2. Να εκδοθεί  τοπική κανονιστική απόφαση σχετικά με τις παραπάνω προτεινόμενες 

εργοταξιακές σημάνσεις της οδού. 

3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του 

Αναδόχου. 

4. Η έναρξη ισχύος  της προσωρινής σήμανσης θα είναι από την ημέρα έκδοσης της 

απόφασης έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η διάρκεια της 

έως το πέρας υλοποίησης του έργου, 31.04.2020 σύμφωνα με την σύμβαση, εφόσον 

δεν απαιτηθεί παράταση στην ημερομηνία περαίωσης του έργου . 

5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου  ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήμανση των οδών. 

6. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα 

Χερσονήσου, καθώς επίσης θα πρέπει να σταλεί για δημοσίευση σε μια ημερήσια 

εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και 

την ιστοσελίδα του Δήμου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα αριθμό 393/2019  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ο ι υ π ο γ ρ α φ έ ς τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν ) 

Η Γραμματέας  

Μανουσάκη Ελένη 

Γούρνες 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

          

            Χειρακάκης Γεώργιος 
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