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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  12/2017 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  27-03-2017 

Σήµερα την 27η  του µηνός Μαρτίου  του έτους  2017  ηµέρα ∆ευτέρα   και  ώρα 

12.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ύστερα α̟ό την µε αριθµό ̟ρωτ.:  4672/23-3-

2017 έγγραφη ̟ρόσκληση του Προέδρου του, ̟ου δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ήµου και ε̟ιδόθηκε εµ̟ρόθεσµα στα µέλη του, ̟ροκειµένου να 

γίνει συζήτηση και να  ληφθούν α̟οφάσεις στο ̟αρακάτω θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης. Στη συνεδρίαση ̟ου ̟αραβρέθηκε και ο ∆ήµαρχος Μαµουλάκης 

Κωνσταντίνος έλαβαν µέρος οι ̟αρακάτω σύµβουλοι.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Κύρκος Αθανάσιος, Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαλούστρος Αριστοµένης, Σαββάκης 

Φίλι̟̟ος, Αντωνογιαννάκης Εµµανουήλ, Αεράκης Γεώργιος,  Σαριδάκης 

Στυλιανός,   Λυδάκης ∆ηµήτριος,  Μαρκατάτος Γεώργιος, Πα̟αδοµανωλάκης 

Εµµανουήλ, Τριγώνης Κωνσταντίνος,  Ντουλάκης Ιωάννης, Α̟οστολάκη 

Ευαγγελία, Παρασύρης Ευάγγελος, Ανδρουλάκης ∆ηµήτριος, Γενναράκης 

Εµµανουήλ, Χουστουλάκης Μιχαήλ.  

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Σαµόλης Εµµανουήλ, Τζεδάκης ∆ηµήτριος, Κουτσογιάννης Χαράλαµ̟ος,  

Μανιούδης Ματθαίος, Λιαδάκης Αναστάσιος,  Μαρής ∆ράκος, Φραντζεσκάκη 

Άννα, Μανιαδής Αντώνιος,  Πα̟άζογλου Αγά̟η-Ελένη  Μανιούδης Εµµανουήλ.  

Ε̟οµένως δια̟ιστώνεται α̟αρτία αφού σε σύνολο είκοσι ε̟τά (27) µελών του 

∆.Σ. είναι ̟αρόντα τα δέκα ε̟τά (17) και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ο υ  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ̟ροσήλθε ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος Χαράλαµ̟ος Κουτσογιάννης, και κατά τη διάρκεια της 

15ο υ  θέµατος ̟ροσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ματθαίος Μανιούδης και 

Άννα Φραντζεσκάκη. 

Στη συνεδρίαση ̟αραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Γαζίου Κοτσιφός 

Γεώργιος.  



Στη συνεδρίαση ̟αραβρέθηκαν  οι υ̟άλληλοί  του ∆ήµου Κρητσωτάκη Μαρία 

και Παντερής Γεώργιος για την τήρηση των ̟ρακτικών. 

 

ΘΕΜΑ 16:  Κυκλοφοριακή ρύθµιση στην ̟εριοχή Μονοναύτη Αγίας Πελαγίας 

̟έριξ των εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος BLUE BAY 

RESORT.  

Ο  Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής έλαβε το λόγο και σχετικά µε  το 

̟αρα̟άνω θέµα έθεσε υ̟όψη του ∆ηµοτικού, την µε αριθµό 12/2017 α̟όφαση 

της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής ό̟ως ̟αρακάτω:   

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αχλάδας στην ̟εριοχή Μονοναύτης Αγίας Πελαγίας 

̟έριξ των εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος BLUE BAY 

RESORT έχει εγκριθεί α̟ό τη ∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών και Πολεοδοµίας η 

α̟ό 20/10/2014 µελέτη του τεχνικού γραφείου «Κιρκίνης Φ. Παναγιώτης & 

Συνεργάτες», ̟ου ̟εριλαµβάνει τεχνική έκθεση και σχέδιο οριζοντιογραφίας,  

σύµφωνα µε την ο̟οία ̟ροβλέ̟ονται τρεις διαβάσεις ̟εζών για την 

εξυ̟ηρέτηση των χρηστών της οδού (̟εζοί και οχήµατα) και την κατά το 

δυνατόν µεγιστο̟οίησης της οδικής ασφάλειας.  

Για την εφαρµογή των ̟ροτεινόµενων ρυθµίσεων  α̟αιτούνται, η έγκριση των 

αρµοδίων ε̟ιτρο̟ών του ∆ήµου, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο έλεγχος & η 

έγκριση α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία ∆/νση τεχνικού ελέγχου, Τµήµα τεχνικής 

υ̟οστήριξης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και η δηµοσίευση στο ΦΕΚ 

καθώς και η υλο̟οίηση, της αναφερόµενης στην τεχνική έκθεση και στο 

ε̟ισυνα̟τόµενο σχέδιο Ο1:  

•  οριζόντιας (κατά ̟λάτος διαγραµµίσεις ZEBRA διέλευσης ̟εζών) 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές ̟ροδιαγραφές του τ.  ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

•  κατακόρυφης σήµανσης, ̟ινακίδων ΚΟΚ κατά µήκος και κατά ̟λάτος της 

οδού, των ο̟οίων η στήριξη,  η διαστασιολόγηση, ο χρωµατισµός, η  γραφή 

και η αντακλαστικότητα τους θα είναι σύµφωνα µε τις  ισχύουσες τεχνικές  

̟ροδιαγραφές του τ.  ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Α̟ό την δηµοσίευση της ̟αρούσας κυκλοφοριακής ρύθµισης στο ΦΕΚ, ̟αύουν 

να ισχύει κάθε άλλη α̟όφαση ή µε άλλες γενικότερες ρυθµίσεις ή αστυνοµικές 

διατάξεις,  ̟ου ενδεχοµένως έχουν εφαρµογή στην ̟εριοχή ρύθµισης.  

Με την ̟αρούσα α̟όφαση κυκλοφορικών ρυθµίσεων δεν ̟ροκαλείται ̟ρόσθετη 

δα̟άνη ̟ου θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆ήµου καθώς η εταιρεία 

«Βαλαράκης ΑΕ» ̟ροτίθεται µε µέριµνα και ευθύνη αλλά και δα̟άνες της να 



ολοκληρώσει όλες τις α̟αιτούµενες εργασίες ό̟ως ̟εριγράφονται στην εν λόγω 

µελέτη, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 

Η Ε̟ιτρο̟ή Κυκλοφορίας µε την 13/2016 α̟όφασή της, συναινεί στην 

̟αρα̟άνω κυκλοφοριακή ρύθµιση και η  Ε̟ιτρο̟ή Ποιότητας Ζωής µε την 

12/2017 α̟όφαση εισηγείται στο ∆.Σ. να α̟οφασίσει σχετικά:  

1.  Την έγκριση τριών διαβάσεων ̟εζών στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αχλάδας στην 

̟εριοχή Μονοναύτης Αγίας Πελαγίας ̟έριξ των εγκαταστάσεων του 

ξενοδοχειακού συγκροτήµατος BLUE BAY RESORT σύµφωνα µε την α̟ό 

20/10/2014 µελέτη του τεχνικού γραφείου «Κιρκίνης Φ. Παναγιώτης & 

Συνεργάτες», η  ο̟οία έχει εγκριθεί  α̟ό τη ∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών και 

Πολεοδοµίας και  ̟εριλαµβάνει τεχνική έκθεση και σχέδιο 

οριζοντιογραφίας, τα ο̟οία α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας.  

2.  Για την εφαρµογή των ̟ροτεινόµενων ρυθµίσεων  α̟αιτούνται, η έγκριση 

των αρµοδίων ε̟ιτρο̟ών του ∆ήµου,  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  ο έλεγχος 

& η έγκριση α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία ∆/νση τεχνικού ελέγχου, Τµήµα 

τεχνικής υ̟οστήριξης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και η 

δηµοσίευση στο ΦΕΚ καθώς και η υλο̟οίηση, της αναφερόµενης στην 

τεχνική έκθεση και στο ε̟ισυνα̟τόµενο σχέδιο Ο1:  

•  οριζόντιας (κατά ̟λάτος διαγραµµίσεις ZEBRA διέλευσης ̟εζών) 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές ̟ροδιαγραφές του τ.  ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

•  κατακόρυφης σήµανσης, ̟ινακίδων ΚΟΚ κατά µήκος και κατά ̟λάτος 

της οδού, των ο̟οίων η στήριξη,  η διαστασιολόγηση, ο χρωµατισµός,  η 

γραφή και η αντακλαστικότητα τους θα είναι σύµφωνα µε τις  

ισχύουσες τεχνικές ̟ροδιαγραφές του τ.  ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.  Α̟ό την δηµοσίευση της ̟αρούσας κυκλοφοριακής ρύθµισης στο ΦΕΚ,  

̟αύουν να ισχύει κάθε άλλη α̟όφαση ή µε άλλες γενικότερες ρυθµίσεις ή 

αστυνοµικές διατάξεις,  ̟ου ενδεχοµένως έχουν εφαρµογή στην ̟εριοχή 

ρύθµισης.  

4.  Με την ̟αρούσα α̟όφαση κυκλοφορικών ρυθµίσεων δεν ̟ροκαλείται 

̟ρόσθετη δα̟άνη ̟ου θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆ήµου καθώς η 

εταιρεία «Βαλαράκη ΑΕ» ̟ροτίθεται µε µέριµνα και ευθύνη αλλά και 

δα̟άνες της να ολοκληρώσει όλες  τις α̟αιτούµενες εργασίες ό̟ως 

̟εριγράφονται στην εν λόγω µελέτη, εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος.  

 



Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής 

Ποιότητας Ζωής ,  µετά α̟ό διαλογική συζήτηση ό̟ως λε̟τοµερέστατα φαίνεται 

στο ̟ρακτικό  και αφού έλαβε υ̟όψη την 13/2016 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής 

Κυκλοφορίας και την 12/2017 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.  Την έγκριση τριών διαβάσεων ̟εζών στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αχλάδας στην 

̟εριοχή Μονοναύτης Αγίας Πελαγίας ̟έριξ των εγκαταστάσεων του 

ξενοδοχειακού συγκροτήµατος BLUE BAY RESORT σύµφωνα µε την α̟ό 

20/10/2014 µελέτη του τεχνικού γραφείου «Κιρκίνης Φ. Παναγιώτης & 

Συνεργάτες», η  ο̟οία έχει εγκριθεί  α̟ό τη ∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών και 

Πολεοδοµίας και  ̟εριλαµβάνει τεχνική έκθεση και σχέδιο 

οριζοντιογραφίας, τα ο̟οία α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας.  

2.  Για την εφαρµογή των ̟ροτεινόµενων ρυθµίσεων  α̟αιτούνται, η έγκριση 

των αρµοδίων ε̟ιτρο̟ών του ∆ήµου,  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  ο έλεγχος 

& η έγκριση α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία ∆/νση τεχνικού ελέγχου, Τµήµα 

τεχνικής υ̟οστήριξης της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και η 

δηµοσίευση στο ΦΕΚ καθώς και η υλο̟οίηση, της αναφερόµενης στην 

τεχνική έκθεση και στο ε̟ισυνα̟τόµενο σχέδιο Ο1:  

•  οριζόντιας (κατά ̟λάτος διαγραµµίσεις ZEBRA διέλευσης ̟εζών) 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές ̟ροδιαγραφές του τ.  ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

•  κατακόρυφης σήµανσης, ̟ινακίδων ΚΟΚ κατά µήκος και κατά ̟λάτος 

της οδού, των ο̟οίων η στήριξη,  η διαστασιολόγηση, ο χρωµατισµός,  η 

γραφή και η αντακλαστικότητα τους θα είναι σύµφωνα µε τις  

ισχύουσες τεχνικές ̟ροδιαγραφές του τ.  ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.  Α̟ό την δηµοσίευση της ̟αρούσας κυκλοφοριακής ρύθµισης στο ΦΕΚ, 

̟αύουν να ισχύει κάθε άλλη α̟όφαση ή µε άλλες γενικότερες ρυθµίσεις ή 

αστυνοµικές διατάξεις,  ̟ου ενδεχοµένως έχουν εφαρµογή στην ̟εριοχή 

ρύθµισης.  

4.  Με την ̟αρούσα α̟όφαση κυκλοφορικών ρυθµίσεων δεν ̟ροκαλείται 

̟ρόσθετη δα̟άνη ̟ου θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆ήµου καθώς η 

εταιρεία «Βαλαράκη ΑΕ» ̟ροτίθεται µε µέριµνα και ευθύνη αλλά και 

δα̟άνες της να ολοκληρώσει όλες  τις α̟αιτούµενες εργασίες ό̟ως 

̟εριγράφονται στην εν λόγω µελέτη, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.  



Η α̟όφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  129/2017.  

Αφού συντάχθηκε το ̟αρόν υ̟ογράφεται ως κατωτέρω 

Ο     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        Τα  Μέλη 

Ακριβές Α̟όσ̟ασµα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

 

 

 


