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Α∆Α:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 14/21-07-2021
Αριθµ. απόφ 67/2021
Στο Ηράκλειο σήµερα Τετάρτη 21 Ιουλίου 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. 43319,ΦΕΚ, 3066/Β/9-7-2021, Κοινή Υπουργική Απόφαση:
«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, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέµπτη, 15 Ιουλίου
2021 και ώρα 06:00», ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ. 208389/14-07-2021
Πρόσκληση σε ορθή επανάληψη του Προέδρου του.
Στην 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), Γύπαρης
Κωνσταντίνος, ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη),
∆οξαστάκης Ζαχαρίας, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής
Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Κονταξάκης
Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος
(Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κωνσταντινίδης
Ευθύµιος (Θέµης), 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, Παρασύρης Ιωάννης,
Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Συντυχάκης Εµµανουήλ, Συριγωνάκης
Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τσιφετάκης
Γεώργιος
(Σερέτης),
Φασουλάκης
Κωνσταντίνος,
Χνάρης
Εµµανουήλ,
Χουδετσανάκη – Γιακουµάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.
∆εν συµµετείχαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ.κ:
Ζάχαρης Ευάγγελος, Καµπουράκης Λάµπρος, Πιτσούλης Γεώργιος, Σπυρόπουλος
Γεώργιος, Τζεδάκης Σταύρος και Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία.
Στην συνεδρίαση συµµετείχαν ακόµα οι κ.κ.: Λογιάδης Γεώργιος Βουλευτής
Ηρακλείου, Μποκέας Μενέλαος ∆ήµαρχος Μαλεβυζίου, Ραπτάκη Μαρία
Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, ∆ασκαλάκη
Χρυσούλα Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ΠΚ,
Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηρακλείου, Πλουµίδη Ελένη Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ
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Κατίκα Φωτεινή Προϊσταµένη ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονοµίας και
Εξωστρέφειας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προιστάµενος ∆/νσης Τουρισµού ΠΚ,
Παπαδάκης Γεώργιος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και για την τήρηση των
πρακτικών οι: Βαρδιάµπαση Νίκη, Νικάκη ∆έσποινα, Μιχελινάκη Άννα και
Γιατροµανωλάκη Ευαγγελία, υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
1. Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ», συµµετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των
επερωτήσεων, του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος και των θεµάτων 1.1,
1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 και στη συνέχεια αποχώρησε λόγω
κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, κατά δήλωση του στον Πρόεδρο του ΠΣ.
2. Ο Περιφερειακό Σύµβουλος κ. Πιαγκαλάκης Γεώργιος επικεφαλής της
παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», συµµετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των
επερωτήσεων και του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 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 3.2: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (εργοταξιακή σήµανση) για την
εκτέλεση εργασιών στον επαρχιακό δρόµο Χανιά - Αλικιανός στο πλαίσιο του έργου:
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.∆. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ),
ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ –
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», Αναδόχου: «ΙΡΙ∆ΑΝΟΣ Α.Τ.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 σήµερα.
γ) του 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»] VVV. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν
2. Το Π.∆. 149/2010: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-122010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την αριθµ. 1218/ΦΕΚ
762 τ. Β΄/ 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης.
3. Το µε αριθµ. πρωτ.: 198605/06-07-2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Χανίων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«(Ι) Ιστορικό
1. Mε την αριθ. πρωτ. 48799/28-02-2019 (Α∆Α: 68ΠΓ7ΛΚ-9Μ7)
τροποποίηση της µε αριθµ. Πρωτ. 108110/29-08-2014 Απόφαση Έγκρισης
∆ιάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης, για την κατασκευή του
έργου του θέµατος.
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2. Με την αριθ. πρωτ. 61311 / 11-03-2020 Απόφαση της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Χ
Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν τα τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου του
θέµατος.
3. Mε την αριθµ. 313/2020 (Νο πρακτικού 8/17-03-2020)(Α∆Α: ΩΚ5Α7ΛΚ221) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
εγκρίθηκε η διακήρυξη δηµοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η επιτροπή
διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου του θέµατος και που ελέγχθηκε ως
προς τη νοµιµότητα της µε την υπ. Αρ. πρωτ. 3378/27-04-2020 Απόφαση
Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
4. Με την αριθµό 1199/2020 απόφαση (πρακτικό Νο 32/24-09-2020) ( Α∆Α:
6Υ7Η7ΛΚ-8Ρ2 ) της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κατακυρώνει τη
σύµβαση του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.∆. ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο):ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
Ο∆ΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», στην
εργοληπτική επιχείρηση «ΙΡΙ∆ΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.»
5. Στις 23-03-2021 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύµβαση του έργου του
θέµατος.
6. Με το µε αρ. 183607/23-06-2021 έγγραφο η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε
τεχνική µελέτη της κυκλοφορίας - σήµανσης
7. Σύµφωνα µε την υποβαλλόµενη Τεχνική Μελέτη, όπως εγκρίθηκε από την
Υπηρεσία µας, και τα σχέδια που επισυνάπτονται :
Το φυσικό αντικείµενο του έργου του θέµατος προβλέπει τις αναγκαίες
παρεµβάσεις για την συντήρηση της Επαρχιακής Οδού 27, στο τµήµα Χανιά Αλικιανός, προκειµένου να αποκατασταθούν οι αστοχίες και οι φθορές που
έχουν προκληθεί στον ασφαλτικό τάπητα από δυσµενείς καιρικές συνθήκες,
από προβλήµατα αστάθειας εδαφών και την γήρανση του οδοστρώµατος στα
εξής τµήµατα :
1ο τµήµα : 30m µετά το βενζινάδικο AVIN Βαµβακοπούλου µέχρι το
βενζινάδικο BP Συκολιάς, µήκους 1250 µέτρων περίπου και εκτιµωµένου
χρόνου αποπεράτωσης εργασιών οι 20 εργάσιµες ηµέρες. Το εν λόγο τµήµα
για την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, Το
Τµήµα 1α έχει µήκος τα 400 µέτρα και το Τµήµα 1β έχει µήκος τα 850 µέτρα.
2ο τµήµα : από το ύψος του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης µέχρι 150m
περίπου πριν τη συµβολή της Οδού προς Μυλωνιανά, µήκους 770 µέτρων
περίπου και εκτιµωµένου χρόνου αποπεράτωσης εργασιών οι 15 εργάσιµες
ηµέρες.
3ο τµήµα : από το ύψος της Συνεργατικής έως τη συµβολή της Οδού προς
Κυρτωµάδο στην Αγιά, µήκους 1350 µέτρων περίπου και εκτιµωµένου χρόνου
αποπεράτωσης εργασιών οι 20 εργάσιµες ηµέρες.
4ο τµήµα : από το Στρατόπεδο της Αγιάς µέχρι τα Λιπάσµατα Σταφυλαράκη,
µήκους 650 µέτρων περίπου και εκτιµωµένου χρόνου αποπεράτωσης
εργασιών οι 10 εργάσιµες ηµέρες.
5ο τµήµα : από το Γήπεδο του Αλικιανού µέχρι 150m περίπου πριν το
βενζινάδικο ΕΛΙΝ, µήκους 500 µέτρων περίπου και εκτιµωµένου χρόνου
αποπεράτωσης εργασιών οι 10 εργάσιµες ηµέρες.
Η µελέτη προβλέπει, εργασίες που θα γίνουν για την κατασκευή νέου
ασφαλτικού τάπητα πάνω από τον υφιστάµενο, σε συνολικό µήκος 7.500µ.
περίπου, αφού προηγηθούν οι τοπικές αποκαταστάσεις σε τµήµατα της οδού
στα οποία εµφανίζονται φθορές, ρηγµατώσεις και καθιζήσεις του
οδοστρώµατος.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του έργου ρυθµίζεται η διερχόµενη κυκλοφορία
στο εύρος των δυο διαµορφωµένων λωρίδων κυκλοφορίας στην περιοχή
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εργασιών. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται µε εκτροπή κυκλοφορίας στα εξής
τµήµατα :
Τµήµα 1β: Τα οχήµατα µε κατεύθυνση από Χανιά προς Αλικιανό θα
εκτρέπονται δεξιά (στενό Τζαµοτεχνικής) σε Ανώνυµη Οδό και ακλουθώντας τη
σήµανση µέσω της Οδού Αγίου Κωνσταντίνου θα εισέρχονται ξανά στην Ε.Ο..
Για την διευκόλυνση της διέλευσης των Οχηµάτων στην Ανώνυµη Οδό θα γίνει
µονοδρόµηση στο συγκεκριµένο τµήµα. Τα οχήµατα µε κατεύθυνση από
Αλικιανό προς Χανιά θα εισέρχονται µε στένωση λωρίδας στη περιοχή των
εργασιών. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείτε λωρίδα κυκλοφορίας 3,25 µέτρα
και περιοχή εκτέλεσης εργασιών πλάτους 6,75 µέτρων (Σχέδιο 1β)
Τµήµα 2: Τα οχήµατα µε κατεύθυνση από Χανιά προς Αλικιανό θα
εισέρχονται µε στένωση λωρίδας στη περιοχή των εργασιών. Τα οχήµατα µε
κατεύθυνση από Αλικιανό προς Χανιά θα εκτρέπονται προς Μυλωνιανά και
ακολουθώντας τη σήµανση µέσω της πρώτης παράλληλης Ανώνυµης Οδού
θα εισέρχονται στην Οδό Βαρυπέτρου – Αγιάς και θα συνεχίζουν τη πορεία του
στην Ε.Ο.. Για την διευκόλυνση της διέλευσης των Οχηµάτων στην Ανώνυµη
Οδό θα γίνει µονοδρόµηση στο συγκεκριµένο τµήµα. Με αυτό τον τρόπο
δηµιουργείτε λωρίδα κυκλοφορίας 3,25 µέτρα και περιοχή εκτέλεσης εργασιών
πλάτους 6,75 µέτρων (Σχέδιο 2) .
Τµήµα 3: Τα οχήµατα µε κατεύθυνση από Χανιά προς Αλικιανό θα εκτρέπονται
µέσω της Οδού Θεοχάρη Σκουλά (µεταφορική Κυριακάκη) προς Κυρτωµάδο
και µετά προς Αγιά οπού θα εισέρχονται ξανά στην Ε.Ο.. Τα οχήµατα µε
κατεύθυνση από Αλικιανό προς Χανιά θα εισέρχονται µε στένωση λωρίδας
στην περιοχή των εργασιών. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείτε λωρίδα
κυκλοφορίας 3,25 µέτρα και περιοχή εκτέλεσης εργασιών πλάτους 6,75
µέτρων (Σχέδιο 3).
Παράλληλα στις κάθετες ∆ηµοτικές οδούς κατά τις εργάσιµες ήµερες και ώρες
η κίνηση θα διεξάγεται, στις θέσεις εισόδου-εξόδου, κάθετα στην εργοταξιακή
ζώνη, µε διέλευση από το χώρο του εργοταξίου που θα ελέγχεται από το
προσωπικό του αναδόχου κατ ελάχιστο από δυο (2) άτοµα.
Στα Τµήµατα 1α, 4ο και 5ο θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες µε Στένωση
λωρίδας (Σχέδια 1α, 4 και 5).
Στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει µείωση της ταχύτητας στα 70
χλµ/ώρα σε απόσταση περ. 300 µµ και στα 50χλµ/ώρα σε απόσταση περ.
100µµ, εκατέρωθεν της ζώνης επιρροής των εργασιών.
Οι εργασίες προβλέπεται να διεξαχθούν σε τµηµατικές φάσεις (συνεχιζόµενες
από το ένα τµήµα στο άλλο) στο σύνολο του µήκους του έργου .Η διαχείριση
της κυκλοφορίας ρυθµίζεται από την προτεινόµενη κατακόρυφη σήµανση
(συνηµµένα σχέδια).
α) Θα κατασκευάζονται εργασίες ασφαλτικών περίπου ανά 400-500µ, ανά
λωρίδα κυκλοφορίας ( δηλαδή απόξεση µε φρέζα , συγκολλητική στρώση ,
ασφαλτικός τάπητας ) και µετά από την απέναντι λωρίδας κυκλοφορίας και
µετά στα επόµενα 400-500 κ.ο.κ. (κυλιόµενο εργοτάξιο). Σε σηµεία που
υπάρχει εκτεταµένη καθίζηση του οδοστρώµατος και παράλληλα έντονη
θραύση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται πρώτα αποξήλωση του παλιού
οδοστρώµατος µε αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και θα
κατασκευάζεται στρώση υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας από θραυστά
αδρανή υλικά, αφού προηγηθεί εξυγίανση των υποκείµενων στρώσεων µε
δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2-Ε3 ή µε θραυστά υλικά κατηγορίας Ε4 ανάλογα
µε το βάθος εκσκαφής.
Η τοποθέτηση της κάθετης σήµανσης θα γίνει όπως προβλέπεται στα
συνηµµένα σχέδια σήµανσης.
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Η κατακόρυφη σήµανση θα γίνει σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις
Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήµανσης Τυπικού ∆ικτύου ( ΦΕΚ 946/09-072003 ) Υπεραστικοί οδοί ( εκτός αυτοκινητοδρόµων )- Εργοτάξια µακράς
διάρκειας – Στένωση λωρίδας.
β) Σε τµήµατα της Ε.Ο. που θα γίνεται εκτροπή ( Παράκαµψη ) της
κυκλοφορίας σε κάθετους ∆ηµοτικούς οδούς και µετά επαναφορά στην Ε.Ο.
ώστε να γίνονται απρόσκοπτα οι εργασίες των ασφαλτικών.
Η εκτροπή ( παράκαµψη ) θα αφορά πάντα το ένα ρεύµα κυκλοφορίας.
Η τοποθέτηση της κάθετης σήµανσης θα γίνει όπως προβλέπεται στα
συνηµµένα σχέδια σήµανσης.
Η κατακόρυφη σήµανση θα γίνει σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις
Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήµανσης Τυπικού ∆ικτύου ( ΦΕΚ 946/09-072003 ) Υπεραστικοί οδοί ( εκτός αυτοκινητοδρόµων )- Εργοτάξια µακράς
διάρκειας – Παράκαµψη.
Η σήµανση του εν λόγω έργου θα ακολουθήσει τις γενικές αρχές σήµανσης
των οδών επί των καταστρωµάτων των οποίων θα εκτελούνται έργα.
Ταυτόχρονα η σήµανση θα συµβάλει στην ρύθµιση της κίνησής τους έτσι
ώστε, η διέλευση αυτών από την περιοχή εκτέλεσης του έργου, να γίνεται µε
ασφάλεια, και την λιγότερο δυνατή όχληση πεζών και οχηµάτων.
Η ρύθµιση της κυκλοφορίας για την κάθε περίπτωση περιγράφονται αναλυτικά
στην συνηµµένη τεχνική έκθεση και στα σχέδια που την συνοδεύουν. Η
αντιστοίχιση περίπτωση ρύθµισης της κυκλοφορίας της υπόψη µελέτης όπου
απαιτείται να χρησιµοποιηθεί θα γίνει πριν την έναρξη των εργασιών.
Οι ρυθµίσεις κυκλοφορίας που προβλέπονται από την µελέτη ρύθµισης της
κυκλοφορίας θα εφαρµόζονται κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών
που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη και θα ισχύουν σε όλη την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
(ΙΙ) 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.
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 συµβουλίου 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 .

1.
2.

3.

4.

(ΙΙΙ) Θεσµικό πλαίσιο
Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»
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.
Την αριθµ. 1218/16.2.2021 (ΦΕΚ 762 Β’ /26-2-2021) απόφαση
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
Οι διατάξεις του άρθρου 7 - Συντήρηση οδών του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ
162/Α/02-08-2006) “Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό κτηµατολόγιο,
την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις”.
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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. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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.
(ΙV) Συµπεράσµατα-Προτάσεις :
1. Τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» 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 κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
(εργοταξιακή σήµανση), στον επαρχιακό δρόµο Χανιά – Αλικιανός, για την
εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.∆.
ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ),
ΥΠΟΕΡΓΟ
(νέο):ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΧΑΝΙΩΝ», 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. Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Κάθε ένα τµήµα που θα ολοκληρώνεται η
κατασκευή του, θα δίνεται στην κυκλοφορία µε αφαίρεση πριν της εργοταξιακής
σήµανσης.»
4. Τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προσκοµιζόµενη µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (εργοταξιακή
σήµανση), στον επαρχιακό δρόµο Χανιά – Αλικιανός, για την εκτέλεση των
εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.∆. ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο):ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ
27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», 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.
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα. Κάθε ένα τµήµα που θα ολοκληρώνεται η κατασκευή του, θα
δίνεται στην κυκλοφορία µε αφαίρεση πριν της εργοταξιακής σήµανσης,
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
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Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 21-07-2021

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Παύλος Μπαριτάκης

Η Γραµµατέας

Γεωργία Μηλάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τµήµα Συλλογικών
Οργάνων

Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2021
Αρ. πρωτ.:217735
Σχετ.: 65591/18-03-2020
215086/25-09-2020

Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνα
e-mail

ΠΡΟΣ: - ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
-Συντονίστρια Αποκεντρωµένης ∆ιεύθυνσης Κρήτης

:Πλατεία Ελευθερίας
:712 01
:Νίκη Βαρδιάµπαση
:2813 400 233
:tyso@crete.gov.gr

ΘΕΜΑ:
Συµβουλίου.

∆ιαβίβαση

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

της

αριθ.

67/2021

απόφασης

Περιφερειακού

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθµ.
67/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικού Νο 14/21-07-2021), που
αφορά στην Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (εργοταξιακή σήµανση) για την
εκτέλεση εργασιών στον επαρχιακό δρόµο Χανιά - Αλικιανός στο πλαίσιο του έργου:
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΤΟ

Ε.Ο.∆.

ΚΡΗΤΗΣ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ),

ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ –
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», Αναδόχου: «ΙΡΙ∆ΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.»

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Νίκη Βαρδιάµπαση

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