
 1

∆ιαβούλευση για τη λήψη α̟όφασης σχετικά µε ̟ροσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεων 
ε̟ί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου εντός του οικισµού Μαλίων του ∆. Χερσονήσου 
 

Προκειµένου ο ∆ήµος να µ̟ορέσει να υλο̟οιήσει το έργο της «Ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου 
2015» ̟ου αφορά την ασφαλτόστρωση τµήµατος της οδού Ελ. Βενιζέλου εντός του οικισµού 
Μαλίων ο̟ότε και α̟αιτείται η λήψη ̟ροσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την 
ασφαλέστερη και ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών. 

Ο ανάδοχος του έργου υ̟έβαλε µελέτη ̟ροσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων η ο̟οία 
συνο̟τικά ̟ροβλέ̟ει τα εξής: 

1. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, η κυκλοφορία της Π.Ε.Ο. για το ρεύµα 
κυκλοφορίας Αγ. Νικόλαος – Ηράκλειο θα διεξάγεται µέσω ̟αρακαµ̟τήριου βρόγχου 
βόρεια αυτής (βλέ̟ε συνηµµένο σχέδιο).  
 

2. Ο α̟οκλεισµός της κυκλοφορίας ε̟ί της ΠΕΟ (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) για το ως άνω 
ρεύµα θα αφορά το τµήµα α̟ό την εκκλησία του οικισµού των Μαλίων έως την Χ.Θ. 
171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων). 

 
3. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου η κυκλοφορία στο ρεύµα κυκλοφορίας 

Ηράκλειο – Αγ. Νικόλαος θα εξακολουθεί να διεξάγεται µέσω της οδού Ελευθερίου 
Βενιζέλου ό̟ως φαίνεται στο Σχέδιο Λ1.    

 

• Ειδικότερα µε τις προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις προβλέπεται : 

 
I. Η κίνηση των οχηµάτων α̟ό Άγιο Νικόλαο ̟ρος Μάλια – Σταλίδα – Ηράκλειο  να 

εκτρέ̟εται α̟ό την ΠΕΟ στην Χ.Θ. 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων) έως την Χ.Θ. 167,50 
(Θέση «DISENGO – ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ») και να διεξάγεται µέσω της ̟αραλιακής οδού 
Μαλίων Σταλίδας και συγκεκριµένα µέσω των οδών « Σα̟ουτιέ – Ιωσήφ Χατζηδάκη 
(ή/και Μάχης 1868) – Εµµ. Τσαγκαράκη – Νικόλαου Γραµµατικάκη – Γ. Βλαστού - 
ΠΕΟ».  

 
II. Η κίνηση των οχηµάτων α̟ό Ηράκλειο ̟ρος Άγιο Νικόλαο να εξακολουθεί να 

διεξάγεται µέσω της ΠΕΟ 90 (Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) ώστε να µην υ̟ερφορτώνεται 
ο ̟αρακαµ̟τήριος δρόµος και κατά τις δυο διευθύνσεις και κατ’ ε̟έκταση να 
α̟οφευχθούν ̟ιθανά µ̟οντιλιαρίσµατα . 
 

III. Ειδικώς για τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ µε κατεύθυνση ̟ρος Ηράκλειο να δίνεται η 
δυνατότητα κατά ̟ερί̟τωση να κινούνται µέσω της εργοταξιακής ζώνης.   

 
IV. Α̟αγόρευση της  στάθµευσης κατά µήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου (α̟ό την εκκλησία 

του Αγ. Νεκταρίου – Οδός 28η Οκτωβρίου έως το ανατολικό άκρο του οικισµού) σε 
µήκος 700 µ , η ο̟οία είναι η ̟εριοχή των εκτελούµενων έργων. 

 
V. Α̟αγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου και µόνο 

(δηλαδή 08:00-18:00) για τις οδούς Εισοδίων, 1821, Ο̟λαρχηγών και ∆ασκαλογιάννη, µε 
την αντίστοιχη σήµανση, 

 
VI. Στο ως άνω τµήµα της συντήρησης ασφαλτοτά̟ητα θα ε̟ιτρέ̟εται η εγκάρσια διέλευση 

της οδού α̟ό τα οχήµατα για τις οδούς 25ης Μαρτίου και Ζωοδόχου Πηγής, , η ο̟οία θα 
διεξάγεται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις του οικισµού, 
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VII. Για τις οδούς ∆ηµοκρατίας, 25ης Μαρτίου και Ζωοδόχου Πηγής, η είσοδος τους στην Ελ. 

Βενιζέλου θα γίνεται µόνο για το ε̟ιτρε̟όµενο ρεύµα ̟ρος Αγ. Νικόλαο, µε την 
αντίστοιχη σήµανση. 

 
VIII. Α̟αγόρευση στάθµευσης ε̟ί της οδού Τσαγκαράκη 100µ ̟ριν και 100µ µετά τη συµβολή 

µε τη οδό ∆ηµοκρατίας. 
 

Εντός του α̟οκλεισµένου τµήµατος θα ε̟ιτρέ̟εται :  

• η κυκλοφορία των λεωφορείων του ΚΤΕΛ ̟ου κάνουν στάση ε̟ί της οδού Ελευθερίου 
Βενιζέλου για λόγους εξυ̟ηρέτησης των τουριστών ̟ου ε̟ισκέ̟τονται την ̟εριοχή, αυτό 
θα ε̟ιτευχθεί µε τη συµβολή ανθρώ̟ινου δυναµικού ̟ου θα βρίσκεται στο σηµείο 
εκτρο̟ής και στις θέσεις εκτέλεσης του έργου. 

 

• η διέλευση των οχηµάτων για τους ̟ερίοικους α̟ό το ύψος της Παράκαµψης (Έξοδος 
̟ρος αρχαιότητες) έως και 100µ ̟ριν α̟ό το σηµείο έναρξης των εργασιών. Για την είσοδο 
των ̟εριοίκων στο α̟οκλεισµένο τµήµα θα υ̟άρχει κατάλληλη δίοδος και ̟ροσω̟ικό 
εκ̟αιδευµένο στο σηµείο εκτρο̟ής. 

 

• Γενικές ̟αρατηρήσεις  
1. ∆εν ̟ροβλέ̟ονται ̟ροσωρινές ρυθµίσεις στο υ̟όλοι̟ο δηµοτικό δίκτυο αλλά και των 

̟αραδρόµων της ΠΕΟ για τις ο̟οίες δεν α̟αιτούνται αλλαγές στην κυκλοφορία των 
οχηµάτων. Ως εκ τούτου, η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω των λοι̟ών 
δηµοτικών οδών του οικισµού, αλλά και των ̟αραδρόµων της ΠΕΟ για τις ο̟οίες δεν 
̟ροβλέ̟ονται αλλαγές στην κυκλοφορία.  

2. Οι ως άνω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύουν µόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του εργοταξίου, κατά την ο̟οία θα υ̟άρχει κατάλληλα εκ̟αιδευµένο ̟ροσω̟ικό 
ενδεδυµένο µε ιµατισµό υψηλής ανακλαστικότητας , το ο̟οίο θα κατευθύνει τη ροή 
της κυκλοφορίας και θα είναι σε θέση να ε̟ιλύσει ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόβληµα 
̟αρουσιαστεί ε̟ί τό̟ου.  
 

3. Κατά τις α̟ογευµατινές ώρες (µετά τις 19:00) ο δρόµος θα δίνεται και ̟άλι σε 
κυκλοφορία µε τους κατάλληλους ̟εριορισµούς. Συγκεκριµένα, για να α̟οφευχθεί 
ο̟οιοδή̟οτε ατύχηµα έως ότου ολοκληρωθούν ̟λήρως οι εργασίες ασφαλτοστρώσεως 
, µετά το ̟έρας των εργασιών κάθε ηµέρας θα ̟αραµένουν στο εργοτάξιο ̟ινακίδες 
αναγγελίας κινδύνου στην (Ρ - 32 (όριο 20) και Κ-20) στην αρχή και στο τέλος του 
εργοταξίου και ό̟ου αλλού α̟αιτηθεί. Όλες οι ̟ινακίδες ̟ου θα ̟αραµένουν το 
βράδυ θα συνοδεύονται α̟ό αναλάµ̟οντες φανούς και θα διαθέτουν την κατάλληλη 
ανακλαστικότητα.  

 

Οι ̟ροτεινόµενες ̟ροσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα έχουν διάρκεια συνολικά 10 
ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία α̟οκλεισµού της οδού. 

Προκειµένου ο ∆ήµος να ̟ροχωρήσει στην διαµόρφωση το̟ικής κανονιστικής α̟όφασης 
σχετικά µε τις ̟ροσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στον οικισµό των Μαλίων για την 
εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου 2015», ̟ου αφορούν την ασφαλτόστρωση 
τµήµατος της Ελ. Βενιζέλου εντός του οικισµού Μαλίων, ̟αρακαλούµε ό̟ως έχουµε τις 
̟αρατηρήσεις σας και τις ̟ροτάσεις σας, έως και την Παρασκευή 12-05-2017 και ώρα 10:00. 

Περισσότερες ̟ληροφορίες για το ̟εριεχόµενο των ρυθµίσεων οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν 
να λαµβάνουν στο τηλέφωνο: 2897340042 ή στα γραφεία του ∆ήµου Ελευθερίας 50, Λ. 



 3

Χερσονήσου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος υ̟άλληλος Στεφανία Τζαγκαράκη. Τις 
̟αρατηρήσεις σας µ̟ορείτε να α̟οστέλλετε είτε µέσω ΦΑΞ στον αρ. 2897022977, είτε µέσω 
mail s.tsagaraki@hersonisos.gr. 


