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ΘΕΜΑ: Έγκριση μέρους της με αρ. 53/2020 (ΑΔΑ: 6ΘΤ2Ω0Ο-ΖΘ0) Απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις-εργοταξιακή σήμανση για την εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας,  Η/Μ, 

κατασκευής κεντρικής νησίδας και πεζοδρομίων, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 

“Ανάπλαση βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού 

Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β) – οδός: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ” του 

Δήμου Ηρακλείου . 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 52Α 

αυτού, καθώς και τις ισχύουσες σήμερα Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες 
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και πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης (πινακίδες-

διαγραμμίσεις κτλ.) 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων", όπως ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/14) “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών 

τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης». 

6. Την με αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/2003) Υ.Α. αναφορικά με την “Έγκριση 

Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός 

κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια” όπως ισχύει με την αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ 

905/Β/2011) Υ.Α. αναφορικά με την “Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης 

Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)”. 

7. Την με αρ. 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420/Β/2011) Κ.Υ.Α. που αφορά στις “Υποχρεώσεις και 

μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 

χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”. 

8. Το με αρ. πρωτ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που 

αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» 

9. Την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο του Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών 

Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & 

Δικτύων αναφορικά με τα “Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 

οδικό δίκτυο της χώρας -Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014” 

10. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών 

Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 

2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014”. 

11. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1626/φ-922/02-04-2015 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ’ της Δ/νσης Οδικών 

Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, 
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Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, με θέμα “Διευκρινίσεις για τη λήψη των μέτρων 

ρύθμισης της κυκλοφορίας”. 

12. Το με αρ. πρωτ. οικ.2095/08-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: 

"Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

στο οδικό δίκτυο ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης". 

13. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγραφο του Τμήματος Ε' της Δ/νσης Οδικών 

Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & 

Μεταφορών, με θέμα “Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – 

ν.2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)”. 

14. Τις διατάξεις των άρθρων 28 & 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) “Εκδημοκρατισμός 

της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”. 

15. Την με αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της 

Μαρίας Κοζυράκη ως Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΦΕΚ 

250ΥΟΔΔ/26-05-2017 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ). 

16. Την με αρ. πρωτ. οικ.8165/27-06-2017 απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8), ΦΕΚ 2247/Β/2017), “Ανάθεση άσκησης 

αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής “με εντολή Συντονιστή” (“M.E.Σ.”) αποφάσεων, εγγράφων και 

άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης ...”. 

17. Την αρ. πρωτ. οικ. 682/17-01-2019 απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης (ΑΔΑ: Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, ΦΕΚ288/Β/2019), με την οποία ανατέθηκαν στην Δ/νση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού οι αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και έγκρισης 

αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 

υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (Ν2696/1999) και της έγκρισης μελετών 

για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., και 

παρασχέθηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής η εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Συντονίστριας. 

18. Την με αρ. πρωτ. 3301/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΗ5ΟΡ1Θ-71Β) Απόφαση Συντονίστριας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά σε έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης 

οδικής κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης κτιρίου στον αρ. 7 της οδού. 
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19. Την με αρ. πρωτ. 18008/87/30-01-2018 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

(Π.Π.Δ.) του έργου “Ανάπλαση βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του 

Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β) – οδός: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

”. 

20. Το με αρ. πρωτ. 6748/04-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ/σης της Α/νης Δ/σης Κρήτης με το 

οποίο διαβιβάστηκε η με αρ. 53/2020 (ΑΔΑ: 6ΘΤ2Ω0Ο-ΖΘ0) Απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δ. Ηρακλείου μετά των συνημμένων της , ελεγμένη ως προς το 

νομότυπο της λήψης. 

21. Την με αρ. 53/2020 (ΑΔΑ: 6ΘΤ2Ω0Ο-ΖΘ0) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. 

Ηρακλείου, με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου “Ανάπλαση βασικών οδών πρόσβασης και του 

περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β) – Οδός: 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ” . 

22. Την με αρ. πρωτ. 61139/21-07-2020 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου για έγκριση των  

προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου. 

23. Το με αρ. πρωτ. 3076/09-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά 

στοιχεία. 

24. Το με αρ. πρωτ. 85198/28-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του 

Δήμου Ηρακλείου, με το οποίο προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία. 

25. Την προσκομισθείσα μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης – εργοταξιακής σήμανσης, η οποία 

περιλαμβάνει: 

i. Mία Τεχνική Έκθεση  

ii. Τέσσερα  σχέδια-διάταξη εργοταξιακής σήμανσης –κυκλοφοριακών ρυθμίσεων   

κλ.1/500 , Φάση Α123, Φάση Β, Φάση Γ-1 και Φάση Γ-2,  

τα οποία συντάχθηκαν για λογαριασμό του αναδόχου από τον Σμπώκο Δημήτριο 

πολιτικό μηχανικό, ελέγχθηκαν από τον Μαραζάκη Γιώργο τεχνολόγο μηχανολόγο 

μηχανικό και την Πελαγία Χαιρέτη τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό και θεωρήθηκαν  από 

τον Γεώργιο Φουρναράκη αρχιτέκτων μηχανικό προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών 

έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου. 

26. Το με αρ. πρωτ. 82/2020 Φ9/28-07-2020 έγγραφο της «Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε.», με το 

οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για τα προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης. 
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27. Το με α.π. 156137/22-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών με το οποίο 

παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για τα προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης. 

28. Το από 22-7-2020 έγγραφο της  «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.» με το οποίο 

παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για τα προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης. 

29. Το γεγονός ότι πρόκειται για προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση για την υλοποίηση του έργου 

“Ανάπλαση  βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού 

Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Β Φάση) – Οδός: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ”, με 

απαιτούμενο υλοποίησης 9 μηνών (συνολικά) και όχι για μόνιμη κυκλοφοριακή ρύθμιση. 

30. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη 

Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, υπηρεσία η οποία διαθέτει 

εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων έργων. 

31. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. 

 

Και επειδή από τη συνημμένη τεχνική έκθεση προκύπτει ότι τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης 

οδικής κυκλοφορίας: 

i. Επιβάλλονται σε οδό της οποίας την αρμοδιότητα συντήρησης έχει ο Δήμος Ηρακλείου. 

ii. Επιβάλλονται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος για 

λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

iii. Προτείνονται βάσει της με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β/2011) Υ.Α. «Έγκριση 

προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» αφού 

λήφθηκαν υπόψη τα χαρακτηριστικά της οδού (μέσο πλάτος οδού Αρχ. Μακαρίου 13,00μ. 

, διπλής κατεύθυνσης  με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση , μέσο πλάτος 

πεζοδρομίου ανατολικά και δυτικά 1,80μ. και όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα) και η φύση και 

η χρονική διάρκεια των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν. 

iv. Επιτυγχάνουν την ισορροπία μεταξύ της αδιάλειπτης κυκλοφοριακής ροής και του 

ανεμπόδιστου έργου του εργοταξίου και είναι τα περισσότερο ενδεδειγμένα, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, κατά το δυνατό, σε συνδυασμό με την εργοταξιακή σήμανση 

που θα εφαρμοστεί καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, την εξυπηρέτηση 

της κυκλοφορίας, την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών-οχημάτων, καθώς και την 

ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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Την έγκριση μέρους της με αρ. 53/2020 (ΑΔΑ: 6ΘΤ2Ω0Ο-ΖΘ0) Απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-

εργοταξιακή σήμανση για την εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας,  Η/Μ, κατασκευής κεντρικής 

νησίδας και πεζοδρομίων, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Ανάπλαση βασικών οδών 

πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου 

(Φάση Β) – οδός: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ” του Δήμου Ηρακλείου , τμηματικά σε 2 φάσεις, 

Φάση Α ( σχέδιο φάση Α123) και Φάση Β ( σχέδιο φάση Β) και συγκεκριμένα: 

Για την Α ΦΑΣΗ:  

α) Στένωση λωρίδων κυκλοφορίας της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καθ’όλο το μήκος από την Λ. 

Καλοκαιρινού έως την Λ. Ελ. Βενιζέλου, μία ανά κατεύθυνση ελαχίστου πλάτους 2,75μ. , 

προκειμένου στην κατασκευή των κεντρικών νησίδων και λοιπών εργασιών στον άξονα της οδού. 

β) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων καθ’ όλο το εν λόγω μήκος της οδού. 

Για την Β ΦΑΣΗ: 

α) Αποκλεισμό του δυτικού τμήματος της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καθ’ όλο το μήκος από την 

Λ. Καλοκαιρινού έως την Λ. Ελ. Βενιζέλου και τη διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης της 

κυκλοφορίας των οχημάτων στο εναπομένων ανατολικό τμήμα της οδού, με στένωση των λωρίδων 

κυκλοφορίας, μία ανά κατεύθυνση ελαχίστου πλάτους 2,75μ., προκειμένου στην κατασκευή του 

δυτικού πεζοδρομίου και των λοιπών εργασιών στο δυτικό τμήμα της οδού   . 

β) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων καθ’ όλο το εν λόγω μήκος της οδού στο 

ανατολικό της τμήμα. 

 

 Τα προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και για τις δύο φάσεις του έργου 

περιγράφονται λεπτομερώς στην Τεχνική Έκθεση και η εργοταξιακή σήμανση αποτυπώνεται στα δύο 

σχετικά σχέδια διάταξης  εργοταξιακής σήμανσης –κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , όπως ελέχθησαν και 

θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, πρωτότυπα των 

οποίων διατηρούνται στα αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΔΙΠΕΧΩΣ), εφόσον δεν 

αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. 

Οι ως άνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια μέχρι το 

πέρας των εργασιών, χωρίς όμως να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τους έξι (6) μήνες. Για 

τυχόν μικρές μεταβολές στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών δεν 

απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Απόφασης. 
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Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσας (π.χ. 

τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών, κτλ), 

θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την «Τεχνική 

προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα 

όρια» (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003), των «Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» της με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β/2011) Υ.Α., καθώς και των 

ισχυουσών ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 

2. Στα αποκλεισμένα τμήματα δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων, όμως θα επιτρέπεται 

μετά από συνεννόηση με τη διευθύνουσα Υπηρεσία και τον ανάδοχο του έργου, η εξυπηρέτηση 

των περιοίκων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ΑμεΑ. 

3. Στα σημεία μεταβολής του άξονα της οδού, θα τοποθετείται διπλή συνεχής διαχωριστική γραμμή 

κίτρινου χρώματος (διακεκομμένη όπου επιτρέπονται οι αριστερές στροφές), η οποία θα σβήνεται 

στο τέλος κάθε φάσης του έργου, όταν μεταβάλλεται πάλι ο άξονας της οδού. Στο τέλος των 

εργασιών οι γραμμές αυτές θα πρέπει να σβηστούν και να τοποθετηθεί η αρχική οριζόντια 

σήμανση. 

4. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών: 

α) Να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την 

παρούσα απόφαση, σε συνδυασμό με την εργοταξιακή σήμανση του έργου. Εφόσον η μόνιμη 

υφιστάμενη σήμανση θα έρχεται σε σύγκρουση με την εργοταξιακή σήμανση, θα πρέπει να την 

απομακρύνουν ή να την καλύπτουν, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού 

δικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (μέρα – νύχτα). 

β) Να εξασφαλίσουν την συντήρηση (τακτική και έκτακτη) της σήμανσης, ώστε να διασφαλιστεί 

ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της εφαρμογής των 

ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να 

διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της 

σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε 

αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

γ) Σε περίπτωση που λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων 

προκύψει ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται 

με την παρούσα, να προβούν άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της, διακόπτοντας ταυτόχρονα 

τις εργασίες στο αντίστοιχο τμήμα της οδού. 

δ) Να λάβουν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα κατά τις 

νυχτερινές ώρες, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους οδηγούς, τους πεζούς και τους 
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εργαζόμενους στο εργοτάξιο, καθώς και να μην προκληθούν φθορές στις παρακείμενες (των 

εκτελούμενων εργασιών) ιδιοκτησίες. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει το εργοτάξιο να 

περιφράσσεται και να μην καταλαμβάνονται τα πεζοδρόμια. 

ε) Να ενημερώσουν έγκαιρα τον οικείο Δήμο, το οικείο Τμήμα Τροχαίας, την Δημοτική 

Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, καθώς και τις Αστικές Συγκοινωνίες για τον χρόνο 

έναρξης και λήξης των εργασιών και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού 

για τα εκτελούμενα έργα. 

5. Η εγκατάσταση της εργοταξιακής σήμανσης να προηγηθεί της εκτέλεσης οποιασδήποτε άλλης 

εργασίας. 

6. Σε κάθε περίπτωση οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την ταχεία 

και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά 

αστυνομίας), ενώ θα πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). 

7. Στον τόπο εκτέλεσης του έργου θα παραμένουν κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες και 

πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών 

και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης στα υπόψη τμήματα. 

8. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα 

εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και μπάζα, απορρίμματα, λοιπά υλικά κατασκευής, κτλ., δεν 

επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή, ενώ τα τμήματα της οδού θα αποδοθούν πλήρως στην 

κυκλοφορία, απόλυτα καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την κυκλοφορία των 

οχημάτων και των πεζών. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να 

εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερη σήμανση 

(οριζόντια και κατακόρυφη) του οδικού δικτύου της περιοχής. 

9. Κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στο οδόστρωμα παραμορφώσεις 

που έχουν δημιουργηθεί, είτε από την κυκλοφορία των μηχανημάτων είτε από κακοτεχνία – 

ανεπαρκή συμπύκνωση των υλικών. 

Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης, η συντήρησή της και η απομάκρυνσή της για τις 

εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια εργολαβιών, θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του αναδόχου του 

έργου, υπό την επίβλεψη της αρμόδιας για την εκτέλεση του έργου Υπηρεσίας. 

Οποιεσδήποτε επιπλέον ρυθμίσεις ζητηθούν από τις αρχές αστυνόμευσης των οδών, θα 

εφαρμοστούν απαρέγκλιτα, χωρίς άλλη διαδικασία. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

εφαρμόζεται μετέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και των διαγραμμίσεων. 
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Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν 

την ακριβή εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους. 

Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε 

υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις & εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν 

λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή του υπόψη έργου.  

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του Ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να 

ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Μ.Ε.Σ. 

Η Αν. Γενική Δ/ντρια ΧΩ.ΠΕ.Π. 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη – Μαυράκη 

Χημ. Μηχ. 
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Πίνακας Αποδεκτών:  

1. Εθνικό Τυπογραφείο  

   (με ηλεκτρονική διεκπεραίωση) 

Μετά την δημοσίευση της απόφασης 

2.  Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

     Γενική Γραμματεία Υποδομών 

     Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών 

     Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας 

     Λ. Αλεξάνδρας 19 

     114 73 Αθήνα 

3.  Δήμος Ηρακλείου 

     α) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

          Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

          Αγ. Τίτου 1 

          712 02 Ηράκλειο 

 β) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών 

      Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών 

          Διονυσίου 13 Α 

          716 01  Ν. Αλικαρνασσός  (με συνημμένα 

τεχνική έκθεση και 2 σχέδια , φάση Α123 και φάση 

Β) 

4.  Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου 

     Αγ. Αρτεμίου 1  

     716 01  Ν. Αλικαρνασσός 

5.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

     Δ/νση Διοίκησης  

     Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2 

     713 07 Ηράκλειο 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Χρον. Αρχείο 

2. Μ. Καλογεράκη 

3. Φάκελος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
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