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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 15:  Μερική Ανάκληση της κυκλοφοριακής ρύθµισης στον Οικισµό 

Θησέας. 

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

̟αρα̟άνω θέµα έθεσε υ̟όψη του ∆ηµοτικού, την µε αριθµό 11/2017 α̟όφαση 

της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής ό̟ως ̟αρακάτω:   

Με την 495/2011 α̟όφαση του ∆.Σ. Μαλεβιζίου εγκρίθηκαν κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις στην ̟εριοχή του οικισµού «Θησέας» Το̟ικής Κοινότητας Αχλάδας 

̟ου αφορούσαν εκτός των άλλων και την µονοδρόµηση µε την α̟αραίτητη 

σήµανση (Π – 24),  της κύριας οδού α̟ό Ξενοδοχείο «Angel» έως την είσοδο του 

οικισµού «Θησέας» καθώς και την το̟οθέτηση ̟ινακίδων, α. P-1 (υ̟οχρεωτική 

̟αραχώρηση ̟ροτεραιότητας) στις  κάθετες οδούς της κύριας οδού α̟ό το 

Ξενοδοχείο «Angel» έως την είσοδο του οικισµού «Θησέας», β. Ρ-27  

(α̟αγόρευση αριστερής στροφής) σε όλες τις κάθετες οδούς νότια της κύριας 

οδού και γ. Ρ-28  (α̟αγόρευση δεξιάς στροφής) σε όλες τις κάθετες οδούς βόρεια 

της κύριας οδού,  οι  ο̟οίες και τέθηκαν σε εφαρµογή.  

Παρά την εφαρµογή της ανωτέρω ρύθµισης, η ο̟οία υ̟οχρέωνε µεγάλο αριθµό 

κατοίκων να διανύουν 3-4  χιλιόµετρα ε̟ι̟λέον ̟ροκειµένου να τηρούν τη 

µονοδρόµηση,   δεν λύθηκαν τα ̟ροβλήµατα γιατί αρκετοί α̟ό τους κατοίκους  

̟ου διαµένουν ̟έριξ την κύριας αυτής οδού αλλά και σχεδόν όλοι οι ε̟ισκέ̟τες 

να καταστρατηγούν τη µονοδρόµηση µε α̟οτέλεσµα να ̟ροκαλούνται αρκετά 

ατυχήµατα. 

Για την α̟οκατάσταση της οµαλής κυκλοφορίας και την α̟οφυγή άλλων 

ατυχηµάτων είναι αναγκαία η υλο̟οίηση των ̟αρακάτω ̟αρεµβάσεων- µέτρων: 

1.  Μερική ανάκληση της µονοδρόµησης της κύριας οδού α̟ό Ξενοδοχείο 

«Angel» έως την είσοδο του οικισµού «Θησέας» και συγκεκριµένα µόνο του 

τµήµατος της κύριας οδού α̟ό το σηµείο Α (Ξενοδοχείο «Angel») έως σηµείο 

Α1, του συνηµµένου σκαριφήµατος και ε̟αναφοράς αυτού σε δι̟λής 

κατεύθυνσης. 

2.  Α̟ό το σηµείο Α1 έως το σηµείο Β (̟ύλη εισόδου ΘΗΣΕΑ) ̟αραµένει η 

µονοδρόµηση. 



3.  Κατά τα λοι̟ά ισχύει η 495/2011 α̟όφαση ∆. Σ.  

4.  Για την εφαρµογή των ̟ροτεινόµενων, α̟ό την ̟αρούσα και το σκαρίφηµα  

̟αρεµβάσεων - µέτρων ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας, α̟αιτούνται:  

Α) 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 

Β) Η υλο̟οίηση, της αναφερόµενης στο ε̟ισυνα̟τόµενο σκαρίφηµα, 

κατακόρυφης σήµανσης µε την ταυτόχρονη α̟οξήλωση -  αφαίρεση των 

̟ινακίδων Π-24,  Ρ-27 και Ρ-28 καθόλο το µήκος της οδού α̟ό το σηµείο Α 

έως το σηµείο Α1, καθώς έρχονται σε αντίθεση µε τη ̟ροτεινόµενη ρύθµιση.  

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

̟αύουν να ισχύουν τα αναφερόµενα στο τµήµα της οδού α̟ό σηµείο Α εως 

σηµείο Α1 στην µε αριθµό 495/2011 α̟όφαση του ∆.Σ.,  η  µε αριθµό 39/2011 

α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής, καθώς και κάθε άλλη α̟όφαση ή 

µε άλλες γενικότερες ρυθµίσεις ή αστυνοµικές διατάξεις,  ̟ου ενδεχοµένως 

έχουν εφαρµογή στην ̟εριοχή ρύθµισης.  

 

Η Ε̟ιτρο̟ή Κυκλοφορίας µε την 14/2016 α̟όφασή της, συναινεί στην 

̟αρα̟άνω κυκλοφοριακή ρύθµιση και η  Ε̟ιτρο̟ή Ποιότητας Ζωής µε την 

11/2017 α̟όφαση εισηγείται στο ∆.Σ. να α̟οφασίσει σχετικά.  

 

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 14/2016 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής 

Κυκλοφορίας και την 11/2017 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.  Εγκρίνει  την µερική ανάκληση της µονοδρόµησης της κύριας οδού α̟ό 

Ξενοδοχείο «Angel» έως την είσοδο του οικισµού «Θησέας» και 

συγκεκριµένα µόνο του τµήµατος της κύριας οδού α̟ό το σηµείο Α 

(Ξενοδοχείο «Angel») έως σηµείο Α1, του συνηµµένου σκαριφήµατος και 

ε̟αναφοράς αυτού σε δι̟λής κατεύθυνσης. 

2.  Α̟ό το σηµείο Α1 έως το σηµείο Β (̟ύλη εισόδου ΘΗΣΕΑ) ̟αραµένει η 

µονοδρόµηση. 



3.  Κατά τα λοι̟ά ισχύει η 495/2011 α̟όφαση ∆. Σ.  

4.  Για την εφαρµογή των ̟ροτεινόµενων, α̟ό την ̟αρούσα και το σκαρίφηµα  

̟αρεµβάσεων - µέτρων ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας, α̟αιτούνται:  

Α) 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 

Β) Η υλο̟οίηση, της αναφερόµενης στο ε̟ισυνα̟τόµενο σκαρίφηµα, 

κατακόρυφης σήµανσης µε την ταυτόχρονη α̟οξήλωση -  αφαίρεση των 

̟ινακίδων Π-24,  Ρ-27 και Ρ-28 καθόλο το µήκος της οδού α̟ό το σηµείο Α 

έως το σηµείο Α1, καθώς έρχονται σε αντίθεση µε τη ̟ροτεινόµενη ρύθµιση.  

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

̟αύουν να ισχύουν τα αναφερόµενα στο τµήµα της οδού α̟ό σηµείο Α εως 

σηµείο Α1 στην µε αριθµό 495/2011 α̟όφαση του ∆.Σ.,  η  µε αριθµό 39/2011 

α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής, καθώς και κάθε άλλη α̟όφαση ή 

µε άλλες γενικότερες ρυθµίσεις ή αστυνοµικές διατάξεις,  ̟ου ενδεχοµένως 

έχουν εφαρµογή στην ̟εριοχή ρύθµισης.  

 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  128/2017.  

Αφού συντάχθηκε το ̟αρόν υ̟ογράφεται ως κατωτέρω 

Ο     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       Τα  Μέλη 

Ακριβές Α̟όσ̟ασµα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

 


