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Αριθµός Απόφασης:54/2021
Στο Ηράκλειο σήµερα Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00
πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση των µελών του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, (σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-03-2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020
και την αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 35169 «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και
τη ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ.
168689/09-06-2021 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), Κονταξάκης Γεώργιος,
Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος),
Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος,
Λεονταράκης Ιωάννης, 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, Πιαγκαλάκης
Γεώργιος, 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.
∆εν συµµετείχαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ.κ:
Γύπαρης Κωνσταντίνος, Καµπουράκης Λάµπρος, Κωνσταντινίδης Ευθύµιος (Θέµης),
Παρασύρης Ιωάννης και Σπυρόπουλος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν ακόµα οι κ.κ.: Ζερβάκης Γεώργιος ∆ήµαρχος
Σητείας, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚ, Αντωνακάκη Μάρω Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης Π.Κ., Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Βιδάκης ∆ηµήτριος Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ηρακλείου, Βοργιάς Στέλιος πρόεδρος
Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Λιολάκης Γιώργος πρόεδρος Εργατικού Κέντρου
Ρεθύµνου, Μανωλικάκης Γιάννης πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Χανίων, Πεπόνης
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Μανόλης πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών
οι: Βαρδιάµπαση Νίκη, Νικάκη ∆έσποινα, Μιχελινάκη Άννα και Γιατροµανωλάκη
Ευαγγελία, υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
Ο κος Συντυχάκης Εµµανουήλ επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» συµµετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των
ψηφισµάτων, των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων, των επερωτήσεων και στη
συνέχεια αποχώρησε, κατά δήλωση του στον Πρόεδρο του ΠΣ.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2.1: Έγκριση εργοταξιακής σήµανσης (σήµανση εισόδου- εξόδου) επί της
Επαρχιακής οδού 5 (Καλουδιανά-Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα) στην Τοπική
κοινότητα του Έλους, της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιναχωρίου, του ∆ήµου Κισσάµου για
την κατασκευή του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ)» το οποίο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, της ΣΑΕΠ 502 αριθ. Εργου Κ.Α.
2019ΕΠ50200003

1.

2.

3.

•
•

•
•

Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:
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.
Το Π.∆. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ.
242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την αριθµ.
1218/16-2-2021
(ΦΕΚ
762/τ.Β΄/26-02-2021)
Απόφαση
Συντονίστριας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
Το µε αριθµ. πρωτ.: 166106/08-06-2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΚ στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Ι. Ιστορικό:
Την µε αρ.πρωτ. 82565/5-5-2020, απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης Περιφ.
Κρήτης µε Κ.Α. 2019ΕΠ5020003 της ΣΑΕΠ 502 ποσού 3.675.000,00 €.
Την ∆ιακήρυξη µε την κατεπείγουσα διαδικασία χωρίς δηµοσίευση άρθρο 32
παρ. 2γ και 32 Α της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης η
οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 741/2020 (πρακτικό Νο 023/3-7-2020 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης)
Την µε αρ. πρωτ. 121212/16-6-2020 απόφαση έγκρισης τεχνικής µελέτης και
τευχών δηµοπράτησης.
Την µε αριθ. Πρωτ. 741/2020 (πρακτικό Νο 23/3-7-2020) απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιάθεση Πίστωσης και
η επιτροπή διαγωνισµού του έργου.

Την µε αριθ. Πρωτ. 1178/2020 (πρακτικό Νο 31/14-9-2020) της Οικονοµικής
Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της
δηµοπρασίας του έργου.
• Την µε αριθ. Πρωτ. 1252/2020 (πρακτικό Νο 33/5-10-2020) της Οικονοµικής
Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της
δηµοπρασίας και κατακύρωσε την σύµβαση του έργου.
•

2

ΑΔΑ: 6ΩΜΑ7ΛΚ-ΔΩΚ
• Το µε αρ. πρωτ. 14883/22-01-2021 Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της
Περιφέρειας Κρήτης και της Αναδόχου εταιρείας ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε. για
την εκτέλεση του έργου ποσού 3.137.148,35 Ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%, συνολικής
περαίωσης 12 µηνών.
• Το µε αρ. πρωτ. 104011/27-04-2021 έγγραφο αναδόχου/ Υποβολή µελέτης
Σήµανσης Εισόδου- Εξόδου
ΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:
1. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής –
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Z ΚΑΙ άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 133/19.7.2018).
2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης » ( ΦΕΚ 87 Α/7-6-210) και ειδικότερα το
άρθρο 186 αυτού, ως ισχύει.
3. Το Π.∆. 149/2010 « Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» ( ΦΕΚ 242/Α/27-122010), ως ισχύει.
4. Η µε αριθ. Οικ. 69994/29433/12-7-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής « Με εντολή Περιφερειάρχη» στους
Προϊσταµένους των οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογής στις οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε
µε τον Ν.4278/2021 Εκσυγχρονισµός , απλοποίησης και αναµόρφωση του
ρυθµιστικού πλαισίου των δηµόσιων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις
προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για
την ανάπτυυξη τις υποδοµές και την υγεία.
6. Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Σήµανση Εκτελούµενων Έργων σε Οδούς
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ), έκδοση 2011.
7. Το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014, « Ρυθµίσεις θεµάτων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας».
8. Το Φ.Ε.Κ. Β 905/20.05.2011 περί εργοταξιακής σήµανσης « Προδιαγραφή
σήµανσης εκτελούµενων έργων»
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
Οι εργασίες του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ)»
αφορούν την αποκατάσταση των υποδοµών, των δικτύων και του ταµιευτήρα
(Λιµνοδεξαµενής ) της περιοχής Έλους του ∆ήµου Κισσάµου µετά τη θεοµηνία
Φεβρουαρίου- Μαρτίου 2019 καθώς και του πρώτου τριµήνου του 2020.
Η θέση που εκτελούνται τα έργα βρίσκεται βόρεια της επαρχιακής οδού 5
(Καλουδιανά – Κεφάλι - Χρυσοσκαλίτισσα ), στην τοπική κοινότητα του Έλους της
∆ηµοτικής ενότητας Ιναχωρίου, του ∆ήµου Κισσάµου.
Ειδικότερα το παρόν έργο περιλαµβάνει εν συντοµία
• Τις απαραίτητες άρσεις καταπτώσεων και εκσκαφές στο περιβάλλοντα χώρο του
ταµιευτήρα (λιµνοδεξαµενής) και καθαρή µεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφών και τη διάστρωση αυτών στον µακρινό αποθεσιοθάλαµο
(Αµυγδαλοκεφάλι)
• Την πλήρη κατασκευή των συρµατοκιβωτίων στα εξωτερικά πρανή της
λιµνοδεξαµενής.
• Την κατασκευή του δικτύου (απαγωγός και προσαγωγός) εντός του Cut and
Cοver, µε όλα τα εξαρτήµατα, ειδικά τεµάχια φλάντζες, βαλβίδες, εξαρµώσεις
δικλείδες, κανάλια , σχάρες, συνδέσεις κ.τ.λ. και τις Οικοδοµικές εργασίες κτιρίων,
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Αντλιοστάσια Ανυψωτικά, καλωδιώσεις, Αυτοµατισµοί, Ηλεκτρικά πεδία,
Πυρόσβεση, Συστήµατα ελέγχου και Η/Ζ
• Την κατασκευή αρδευτικού δικτύου συµπεριλαµβανοµένης και της δεξαµενής
άντλησης του αρδευτικού και την πλήρη κατασκευή των δρόµων για την
τοποθέτηση των σωληνώσεων και την εξυπηρέτηση του αρδευτικού.
ΙV. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
Η µελέτη σήµανσης εισόδου- εξόδου υποβλήθηκε µε το υπ. αριθµ. 104011/27-0420 από τον ανάδοχο και συντάχθηκε σύµφωνα µε την Προδιαγραφή Σήµανσης
Εκτελούµενων Έργων( ΦΕΚ 905Β/20-05-2011) ώστε να καθιστά δυνατή την
ασφαλή κυκλοφοριακή καθοδήγηση των οδηγών στις απαιτούµενες θέσεις στην
περιοχή του έργου.
Η σήµανση πρέπει να είναι αντιληπτή και εύκολα κατανοητή . οφείλει να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κυκλοφορίας σε διεθνές επίπεδο.
Η σήµανση πρέπει να είναι σαφής και να εξασφαλίζει την ασφαλή και οµαλή ροή
της κυκλοφορίας.
Η σήµανση πρέπει να είναι επαρκώς αναγνωρίσιµη και αναγνώσιµη. Πρέπει να
γίνεται έγκαιρα αντιληπτή και κατανοητή κάτω από συνθήκες ρέουσας
κυκλοφορίας και τις επικρατούσες ταχύτητες.
Οι πληροφορίες πρέπει να περιορίζονται στις απόλυτα αναγκαίες.
Η ζώνη της εργοταξιακής σήµανσης ανήκει στην κατηγορία µακράς διάρκειας
σταθερών σηµάνσεων.
Η είσοδος και έξοδος του εργοταξίου πραγµατοποιείται επί της Επαρχιακής οδού
5, Καλουδιανά – Κεφάλι - Χρυσοσκαλίτισσα ,η οποία ανήκει στο πρωτεύον
επαρχιακό δίκτυο του νοµού Χανίων . Στο εν λόγω τµήµα το οδόστρωµα
κυκλοφορίας είναι ενιαίο, µε πλάτος λωρίδας ανά κατεύθυνση 4,00µ και
διαπλάτυνση στις καµπύλες .
Λόγω των συνεχόµενων επικίνδυνων στροφών στην περιοχή της µελέτης, το όριο
ταχύτητας της οδού είναι ήδη ρυθµισµένο στα 30 χλµ/ωρα και αυτό θα διατηρηθεί
και σε όλο το µήκος σήµανσης που περιγράφει η παρούσα µελέτη.
Η προτεινόµενη σήµανση όπως περιγράφεται παρακάτω και αποτυπώνεται στο
συνηµµένο σχέδιο δεν επηρεάζει το ελεύθερο πλάτος κυκλοφορίας της οδού.
Προβλέπονται τρεις ζώνες σήµανσης, ανά φορά κυκλοφορίας και συγκεκριµένα:
Α. Ζώνη προειδοποίησης µήκους 200µ
Β. Ζώνη κυρίας σήµανσης εργοταξίου µήκους 400µ εκτεινόµενη εκατέρωθεν σε
απόσταση 200µ από το σηµείο εσόδου – εξόδου
Γ. Ζώνη αποµάκρυνσης µήκους 200µ.
Η εκλογή των ανωτέρω αποστάσεων έγινε µε βάση το άρθρο 2 παρ. 3 της ‘’
Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων’’ (ΦΕΚ905Β/20-05-2011).
‘’ η πληροφόρηση δεν πρέπει να δίνεται πολύ πριν από την θέση εκτελέσεως των
έργων, επειδή, σ’ αυτή την περίπτωση, οι οδηγοί τείνουν να ξεχάσουν την
πληροφόρηση ή να δυσπιστούν προς αυτήν’’
Η σήµανση των τριών ζωνών υλοποιείται ως εξής:
1. ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ (0-1) µήκος 200µ
Στην αρχή της ζώνης προειδοποίησης (και κατά τις δύο κατευθύνσεις) θα
τοποθετηθούν οι εξής πινακίδες:
α. Αναγγελίας εισόδου εξόδου εργοταξίου σε 400µ. (Ελληνικά και Αγγλικά)
β. Κινδύνου εκτέλεσης έργων Κ20-Ε
γ. Ρυθµιστική Ορίου ταχύτητας 30 χλµ (Ρ32-Ε)
δ. Ρυθµιστική Απαγόρευσης προσπεράσµατος (Ρ30-Ε)
2. ΖΩΝΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (1-2-3) µήκος 400µ.
Στην αρχή της ζώνης κυρίας σήµανσης εργοταξίου (και κατά τις δύο
κατευθύνσεις) θα τοποθετηθούν οι εξής πινακίδες:
α. Αναγγελίας εισόδου εξόδου εργοταξίου στα 200µ. (Ελληνικά και Αγγλικά)
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β. Κινδύνου ∆ιασταύρωσης µε δευτερεύουσα οδό.(Κ28δ-Ε & Κ28α-Ε)
3. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (2)
Θα τοποθετηθούν οι εξής πινακίδες (σε κάθε φορά κυκλοφορίας):
α. Αναγγελίας εισόδου εξόδου εργοταξίου (Ελληνικά και Αγγλικά)
β. Κινδύνου ∆ιασταύρωσης µε δευτερεύουσα οδό. (Κ28δ-Ε & Κ28α-Ε)
γ. Ρυθµιστική Ορίου ταχύτητας 30 χλµ (Ρ32-Ε)
δ. στην έξοδο του δρόµου του εργοταξίου από δεξιά ρυθµιστική STOP(Ρ-2)
4. ΖΩΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ (3-4) µήκος 200µ.
Στην τέλος της ζώνης αποµάκρυνσης (και κατά τις δύο φορές) θα τοποθετηθεί
πινακίδα Ρυθµιστική, άρσης τοπικών περιορισµών (Ρ36).
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µέληµα του αναδόχου θα είναι ο
τακτικός ηµερήσιος έλεγχος και η άµεση αποκατάσταση των τυχών βλαβών της
σήµανσης.
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή η µελέτη εργοταξιακής σήµανσης εισόδου
–εξόδου είναι σύµφωνη µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές και την ισχύουσα
νοµοθεσία
Εισηγούµαστε
την έγκριση της εργοταξιακής σήµανσης εισόδου- εξόδου όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και στο συνηµµένο σχέδιο του
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, ∆ΙΚΤΥΑ
ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
4. Τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εργοταξιακή σήµανση εισόδου - εξόδου όπως περιγράφεται
στην Τεχνική Έκθεση για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ,
∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ»,
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση δήλωσε παρών ο κ. Πιαγκαλάκης Γεώργιος για
τους λόγους που ανέφερε και καταγράφηκαν στα πρακτικά.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 15 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραµµατέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τµήµα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο 23 Ιουνίου 2021
Αρ. πρωτ.: 183540

Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

ΠΡΟΣ: - ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΚ
- Συντονίστρια Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Κρήτης

Τηλέφωνα
e-mail

:Πλατεία Ελευθερίας
:712 01
:Γιατροµανωλάκη
Ευαγγελία
:2813400235
:tyso@crete.gov.gr

ΚΟΙΝ: -Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
-∆/νση Σχεδιασµού και Περιφερειακού
Προγράµµατος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 54/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου.

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθµ. 54/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικό Νο 12/15-062021), που αφορά στην Έγκριση εργοταξιακής σήµανσης (σήµανση εισόδουεξόδου) επί της Επαρχιακής οδού 5 (Καλουδιανά-Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα)
στην Τοπική κοινότητα του Έλους, της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιναχωρίου, του ∆ήµου
Κισσάµου για την κατασκευή του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ)» το οποίο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, της ΣΑΕΠ 502 αριθ. Εργου Κ.Α.
2019ΕΠ50200003

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Νίκη Βαρδιάµπαση

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ
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