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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: ΑΓΙΟΣ 
ΒΛΑΣΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ»  
ΥΠΟΕΡΓΟ (NEO): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΣ 
ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  640.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  (Π.Δ.Ε.)  Κ.Α. 2020ΕΠ00200054                   

της ΣΑΕΠ 002  
                                      

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γενικά: 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση του δρόμου: 

Άγιος Βλάσης – Άγιος Σύλλας, Υποέργο (νέο): Αποκατάσταση των κατολισθήσεων εντός 

των οικισμών Άγιος Βλάσης και Άγιος Σύλλας», με το οποίο προβλέπεται να γίνουν βελτιώσεις 

τμημάτων της υφιστάμενης επαρχιακής οδού με αριθμό 58, «Νέα Φορτέτσα – Βασιλείες – Άγιος 

Βλάσης - Αγ. Σύλλας», στις κάτωθι θέσεις: 

Α) στον οικισμό Άγιο Βλάση, στο 7ο km της επαρχιακής οδού και αφορά σε έργα ανάσχεσης 

κατολισθήσεων και αποκατάσταση υφιστάμενης οδού σε μήκος περίπου 140m και 

B) στον οικισμό Άγιο Σύλλα, στο 10ο Km της επαρχιακής οδού και αφορά σε έργα ανάσχεσης 

κατολισθήσεων και αποκατάσταση υφιστάμενης οδού σε μήκος περίπου 100m. 

Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης δρόμου 

“Φορτέτσα – Άγιος Βλάσης”», η οποία ολοκληρώθηκε στις 30-11-2018 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 

295849/30-11-18 (ΑΔΑ: ΩΗΑΗ7ΛΚ-ΦΡΝ) απόφαση Οριστικής Παραλαβής της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Η 

συγκεκριμένη μελέτη αφορά τη βελτίωση τμήματος της υφιστάμενης επαρχιακής οδού με αριθμό 58 

«Νέα Φορτέτσα – Βασιλειές – Αγ. Σύλλας» και περιλαμβάνει και την μελέτη αποκατάστασης και 

σταθεροποίησης κατολισθήσεων στις θέσεις Άγιος Βλάσης και Άγιος Σύλλας που θα 

αντιμετωπιστούν με το παρόν έργο.  

Το σύνολο των εργασιών θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1115/15-12-2017 

(ΑΔΑ: ΩΗΜΙΟΡ1Θ-Υ8Ρ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Βελτίωση δρόμου 

Φορτέτσα – Βασιλειές (χ.θ. 0+000 – 3+755) και Τοπικών Αποκαταστάσεων Δρόμου λόγω 

κατολισθήσεων στον Αγ. Βλάσση και Αγ. Σύλλα».  
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Στόχος και σκοπιμότητα 

Τα έργα ανάσχεσης κατολισθήσεων στους οικισμούς Αγίου Βλάση και Αγίου Σύλλα 

αποσκοπούν στην αποκατάσταση του υφιστάμενου επαρχιακού δρόμου για λόγους ασφάλειας των 

διερχομένων και αποφυγής εξέλιξης των φαινομένων κατολίσθησης. 

 

Περιγραφή εργασιών 

Θέση 1: Άγιος Βλάσης 

Μετά  τον οικισμό του Αγ. Βλάση εντοπίζονται κατολισθητικά φαινόμενα κατά μήκος της 

οδού, στην κατάντη περιοχή από Χ.Θ. 0+040 έως Χ.Θ. 0+100 περίπου. Αντίστοιχα προβλήματα 

αστάθειας εμφανίζονται και στα ανάντη πρανή του δρόμου στις περιοχές από Χ.Θ. 0+078 έως Χ.Θ. 

0+100 και από Χ.Θ. 0+121 έως Χ.Θ. 0+149. 

• Για την αποκατάσταση της κατολίσθησης και την σταθεροποίηση του δρόμου στην κατάντη 

περιοχή από Χ.Θ. 0+040 έως Χ.Θ. 0+110 περίπου προτείνεται η κατασκευή μιας 

πασσαλοσυστοιχίας η οποία θα αποτελείται από φρεατοπασσάλους σκυροδέματος Φ100cm 

ανά 2,00m αξονικές αποστάσεις. Το ολικό βάθος των πασσάλων (συμπεριλαμβανομένου του 

κεφαλόδεσμου) είναι 10,00m. Προτείνεται μετά την κατασκευή της πασσαλοσυστοιχίας, 

εξομάλυνση του φυσικού εδάφους στο πρανές κατάντη της πασσαλοσυστοιχίας σε ήπια κλίση 

όπου απαιτείται. 

• Για την αποκατάσταση των προβλημάτων εδαφικής αστάθειας που εμφανίζονται στην ανάντη 

περιοχή του δρόμου από την Χ.Θ. 0+080 έως την Χ.Θ. 0+100 περίπου, προτείνεται η κατασκευή 

τοιχίου αντιστήριξης από σκυρόδεμα ολικού ύψους 3,00m, σύμφωνα με τα πρότυπα τοιχία 

σκυροδέματος της Εγνατίας Οδού Α.Ε.  

Για την σταθεροποίηση του ανάντη πρανούς του δρόμου στην εν λόγω περιοχή, το διάκενο 

ανάμεσα στην εσωτερική επιφάνεια του τοιχίου και την επιφάνεια εκσκαφής του εδάφους, αλλά 

και τμήμα της επιφάνειας του πρανούς, προτείνεται να πληρωθούν με λιθορριπή. Στη βάση του 

τοιχίου θα κατασκευαστεί εξομαλυντική στρώση άοπλου σκυροδέματος C8/10 πάχους 10cm. 

• Στο κομμάτι του δρόμου από Χ.Θ. 0+121 έως 0+149 προτείνεται, για την σταθεροποίηση της 

κατολίσθησης ανάντη του δρόμου, η κατασκευή στο ποδαρικό του πρανούς τοίχου αντιστήριξης 

από συρματοκιβώτια ο οποίος θα ασκεί τις απαιτούμενες δυνάμεις αντίστασης για την ενίσχυση 

της ευστάθειας του πρανούς. 

Ο τοίχος θα έχει συνολικό ύψος 4m, από τα οποία το 1m θα είναι θαμμένο στο έδαφος και θα 

αποτελείται από συρματοκιβώτια μήκους 2m x πλάτος 1m x ύψος 1m.  

Η διάταξη των συρματοκιβωτίων του τοίχου είναι τέτοια ώστε στην εξωτερική παρειά του τοίχου 

να δημιουργούνται αναβαθμοί πλάτους 1m, ενώ η εσωτερική παρειά του τοίχου θα είναι 

κατακόρυφη. 
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Το διάκενο μεταξύ της εσωτερικής παρειάς του τοίχου και της επιφάνειας εκσκαφής θα 

πληρωθεί με λιθορριπή η οποία θα είναι τυλιγμένη από μη υφαντό γεωύφασμα διαχωρισμού 

βάρους 300 gr/m2. Η λιθορριπή θα εκτείνεται μέχρι ύψους 3,00m από τον πυθμένα της 

εκσκαφής και το ανώτερο τμήμα της θα επανεπιχωθεί με προϊόντα εκσκαφής μέχρι την 

επιφάνεια του εδάφους. 

Πέραν των προβλεπόμενων γεωτεχνικών έργων για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών 

φαινομένων, προβλέπονται και έργα οδοποιίας για την αποκατάσταση της υφιστάμενης οδού. Τα 

έργα οδοποιίας διαμορφώνονται στην ζώνη διέλευσης της υφιστάμενης οδού και η μηκοτομή του 

άξονα ακολουθεί τα υψόμετρα του υπάρχοντος δρόμου. 

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων στρώσεων ασφαλτικών και 

οδοστρωσίας σε όλο το μήκος της υπό μελέτης οδού και στη συνέχεια θα γίνουν οι απαιτούμενες 

εργασίες οδοστρωσίας (μία στρώση υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10m και δύο στρώσεις 

βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10m η καθεμία) και ασφαλτικών (ασφαλτική προεπάλειψη, 

ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05μ, συγκολλητική επάλειψη και αντιολισθηρή στρώση πάχους 

0,04μ). Θα κατασκευαστεί επίσης επενδεδυμένη τριγωνική τάφρος μήκους περίπου 140m.  

Προβλέπονται επίσης εργασίες σήμανσης και ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει 

διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή σε όλο το μήκος του νέου ασφαλτοτάπητα και θα τοποθετηθούν 

στηθαία ασφαλείας και οριοδείκτες σύμφωνα με την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη Σήμανσης – 

Ασφάλειας. 

 

 

Θέση 2: Άγιος Σύλλας 

Στην έξοδο του οικισμού του Αγ. Σύλλα περί την Χ.Θ. 0+050 ακριβώς απέναντι από κτίριο 

του ελαιοτριβείου του Συνεταιρισμού Αγίου Σύλλα, υπάρχει σημαντική καθίζηση του οδοστρώματος 

η οποία οφείλεται σε κατολίσθηση των εδαφικών υλικών της κατάντη περιοχής του δρόμου. 

Για την αποκατάσταση της κατολίσθησης και την σταθεροποίηση του δρόμου προτείνεται η 

κατασκευή μιας πασσαλοσυστοιχίας που θα παραλαμβάνει τα φορτία που προκύπτουν από τις 

ωθήσεις των γαιών, καθώς και επαρκή μέτρα για την αποστράγγιση των υδάτων που κατεισδύουν 

στο εσωτερικό του εδάφους από την ανάντη περιοχή.  

Συγκεκριμένα προτείνεται η κατασκευή πασσαλοσυστοιχίας με μήκος εφαρμογής 55m από 

την Χ.Θ. 0+030 έως την Χ.Θ. 0+085 του δρόμου. Η πασσαλοσυστοιχία θα αποτελείται από 

φρεατοπασσάλους σκυροδέματος Φ80cm ανά 2,00m αξονικές αποστάσεις. Το ολικό βάθος των 

πασσάλων (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλόδεσμου) είναι 13,50m. 

Για τον καταβιβασμό της στάθμης των υπόγειων υδάτων και την αποστράγγιση της κατάντη 

περιοχής του δρόμου, προτείνεται μετά την κατασκευή της πασσαλοσυστοιχίας, η διάνοιξη 

αποστραγγιστικής τάφρου εφαπτομενικά και κατάντη των πασσάλων με μέγιστο βάθος 7,00m από 

την επιφάνεια του εδάφους. Στον πυθμένα της εκσκαφής και επί στρώσης έδρασης άμμου πάχους 
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10cm θα τοποθετηθεί διάτρητη τσιμεντοσωλήνα στραγγιστηρίου Φ200mm, η οποία θα περιβάλλεται 

από υλικό στραγγιστηρίου προέλευσης λατομείου, τυλιγμένο με μη υφαντό γεωύφασμα 

διαχωρισμού βάρους 300gr/m2. Το υλικό στραγγιστηρίου θα διαστρωθεί στο εσωτερικό της 

εκσκαφής μέχρι ύψους 3,00m από τον πυθμένα και το ανώτερο τμήμα της εκσκαφής θα 

επανεπιχωθεί με συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφής μέχρι την επιφάνεια του εδάφους. Το 

προτεινόμενο στραγγιστήριο κατάντη των πασσάλων θα καταβιβάζει την στάθμη των υδάτων στην 

κατάντη περιοχή και τα συλλεγόμενα ύδατα θα οδηγούνται μέσω της σωλήνας στραγγιστηρίου, στο 

παρακείμενο ρέμα. 

Πέραν των προβλεπόμενων γεωτεχνικών έργων για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών 

φαινομένων, προβλέπονται και έργα οδοποιίας για την αποκατάσταση της υφιστάμενης οδού, όπως 

και στον Άγιο Βλάση. Επίσης απαιτείται η επέκταση υφιστάμενου οχετού στην Χ.Θ. 0+085. 

Τα έργα οδοποιίας διαμορφώνονται στην ζώνη διέλευσης της υφιστάμενης οδού και η 

μηκοτομή του άξονα ακολουθεί τα υψόμετρα του υπάρχοντος δρόμου, με εξαίρεση το τμήμα από 

Χ.Θ. 0+030 έως Χ.Θ. 0+080 όπου η μηκοτομή ανυψώνεται έως 0,60 m προκειμένου να φτάσει στα 

υψόμετρα της υφιστάμενης οδού πριν την καθίζηση. 

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων στρώσεων ασφαλτικών και 

οδοστρωσίας σε όλο το μήκος της υπό μελέτης οδού και στη συνέχεια θα γίνουν οι απαιτούμενες 

εργασίες οδοστρωσίας (μία στρώση υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10m και δύο στρώσεις 

βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10m η καθεμία) και ασφαλτικών (ασφαλτική προεπάλειψη, 

ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05μ, συγκολλητική επάλειψη και αντιολισθηρή στρώση πάχους 

0,04μ). Θα κατασκευαστεί επίσης επενδεδυμένη τριγωνική τάφρος μήκους περίπου 60m. 

Προβλέπονται επίσης εργασίες σήμανσης και ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει 

διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή σε όλο το μήκος του νέου ασφαλτοτάπητα και θα τοποθετηθούν 

στηθαία ασφαλείας και οριοδείκτες σύμφωνα με την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη Σήμανσης – 

Ασφάλειας. 

 

Το σύνολο των παραπάνω εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στις οριστικές μελέτες και στα 

αντίστοιχα σχέδια που έχουν εγκριθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου:  

• αρ. πρωτ. 232619/23-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΦ07ΛΚ-ΚΩΠ) απόφαση με θέμα: «Έγκριση των 

μελετών: 1. Τοπογραφικής και Κτηματογραφικής Αποτύπωσης 2. Οριστικής Γεωλογικής 

Μελέτης και 3. Οριστικής Γεωτεχνικής Μελέτης της μελέτης: Μελέτη βελτίωσης δρόμου 

«Φορτέτσα – Άγιος Βλάσης»» 

• αρ. πρωτ. 37950/21-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΡΟ7ΛΚ-ΘΒ3) απόφαση με θέμα: «Έγκριση των 

μελετών: 1. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας και Οριστική Μελέτη Κόμβων 2. Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης: Μελέτη βελτίωσης δρόμου «Φορτέτσα – Άγιος 

Βλάσης»» 
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• αρ. πρωτ. 211980/12-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΦΠ7ΛΚ-ΝΧΧ) απόφαση με θέμα: «Έγκριση των 

μελετών: 1. Οριστική Μελέτη Σήμανσης Ασφάλειας, 2. Μελέτη Κτηματολογίου και Πράξεων 

Αναλογισμού, 3. Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και παραλαβή της Μελέτης για τα δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης της μελέτης: Μελέτη βελτίωσης δρόμου «Φορτέτσα – Άγιος Βλάσης»» 

 

Απαλλοτριώσεις 

Για το υπό μελέτη οδικό τμήμα υπάρχει συντελεσμένη απαλλοτρίωση στον Άγιο Βλάση (ΦΕΚ Δ΄ 

10/14-1-1988), η οποία όμως δεν επαρκεί για το εν λόγω έργο και απαιτούνται συμπληρωματικές 

απαλλοτριώσεις τόσο για τις επεμβάσεις στον Άγιο Βλάση όσο και για τον Άγιο Σύλλα.  

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει προχωρήσει στην κήρυξη της απαιτούμενης συμπληρωματικής 

απαλλοτρίωσης (ΦΕΚ 404 Δ΄/20-7-2020) προκειμένου να αποκτηθούν οι περιοχές για την 

κατασκευή του έργου στον οικισμό του Αγ. Βλάση και του Αγ. Σύλλα. (Αριθμ.62/2020 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που αφορά την Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση του δρόμου Άγιος Βλάσης 

– Άγιος Σύλλας: Αποκατάσταση των κατολισθήσεων εντός των οικισμών Άγιος Βλάσης και Άγιος 

Σύλλας»). 

 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης, η 

δε περιγραφή αυτών στο τιμολόγιο. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές, το τιμολόγιο της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης.  

Το έργο θα εκτελεστεί με ειδικευμένα για κάθε εργασία συνεργεία. 

Για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, τα τμήματα στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες 

κ.λπ., θα δίνονται εντολές από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ηρακλείου. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα λαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα προβλεπόμενα 

από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. μέτρα οδικής ασφάλειας. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών 

θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης εκτέλεσης οδικών έργων, σύμφωνα 

με:  

1.  τη με αρ. ΔΙΠΑΠ/οικ.502/01-07-2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 946/Β’/9-7- 

2003), «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και 

εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», 

2.  το Τεύχος 7 της Ο.Μ.Ο.Ε.-Σ.Ε.Ε.Ο. της Γ.Γ.Δ.Ε., 

3.  τη με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905/Β’/20-05-

2011), «Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.-

Σ.Ε.Ε.Ο.)», 
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4. τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ, «Μέτρα ρύθμισης της 

κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων του 

αρ. 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 48 του Ν.4313/2014», 

τα οποία θα προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες του έργου και στις ανάγκες ρύθμισης της 

κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης οχημάτων και 

πεζών που διέρχονται παραπλεύρως των εργοταξιακών ζωνών αλλά και των εργαζομένων στις 

ζώνες των οδικών έργων.  

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και καθόλη τη 

διάρκεια εκτέλεσής τους θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές σήμανσης εκτέλεσης οδικών 

έργων προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων που διέρχονται 

παραπλεύρως των εργοταξιακών ζωνών αλλά και των εργαζομένων στις ζώνες οδικών έργων. 

Τέλος εκτός από τα παραπάνω, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και οποιαδήποτε 

άλλη εργασία είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της οδού που θα κριθεί αναγκαία μετά από 

εντολή της Υπηρεσίας. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 

(640.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), Κ.Α. 2020ΕΠ00200054 της ΣΑΕΠ 002.   

 

 
 
 
             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
        Ηράκλειο, 27/ 9 / 2022                                             Ηράκλειο,  27 / 9 / 2022   
                                                                                  Η Προϊσταμένη Τμήματος Συγκ/κών Έργων 
                                                                                                                                   
        
        Κελέση   Αθηνά                                      Τριαματάκη Χαρά 
  Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.                                        Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β. 
                              

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Με την αρ. πρωτ.  293411 / 27 -  9 - 2022 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. 
 

Ο αναπλ. Δ/ντης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Φακουκάκης Εμμ. 

Η/Μ Μηχανικός με Α’ β. 
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