
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2443 
Έγκριση της με αρ.13/2017 απόφασης του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Χανίων που αφορά κυκλοφοριακές ρυθ-

μίσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού 

Λιμένα Χανίων. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α/1999) «Κύρωση του Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 52Α αυτού.

2. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α 72010) με θέμα "Οργα-
νισμός της Αποκέντρωσης Διοίκηση Κρήτης".

5. 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

6. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 2095/8-10-2015 έγγραφο της 
Υπηρεσίας προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: 
"Διευκρινίσεις -Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων των ΟΤΑ Περιφέρειας Κρήτης".

7. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α/2014) "Ρυθμίσεις θεμά-
των μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων 
και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα το άρθρο 48 παρ.9 
αυτού που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας.

8. Τη με αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών για το διορισμό της Συντονίστριας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 250/
τ.ΥΟΔΔ).

9. Τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο 
του Τμήματος ΣΤ' της Δ/νσης Οδικών Έργων της Γενι-
κής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και 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 έγγρα-
φο του Τμήματος ΣΤ' της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού 
με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 48 του ν. 4313/2014".

11. Τη με αρ. πρωτ. οικ.8165 απόφαση της Συντονί-
στριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2247 
Β’) "Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές 
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με "Με εντολή 
Συντονιστή" (Μ.Ε.Σ.) αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονά-
δων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και 
σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE της Δ/νσης Αλλοδα-
πών και Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρ. 12 του ν. 4147 (ΦΕΚ τ.Α' 98), όπως ισχύουν.

12. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Χανίων σχετικά με τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμέ-
να Χανίων και το συνημμένη οριζοντιογραφία κλίμακας 
1:750, όπως έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως.

13. Τη με αριθμ. 13/2017 απόφαση από το πρακτικό 
2/2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων (ΑΔΑ: 
ΩΘΕΗΟΕΒΕ-ΤΨΞ) με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα 
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η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χερσαία 
λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 473/29-3-2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοίκησης- Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού 
Ν.Χανίων με θέμα "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερ-
σαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων" σύμφω-
να με το οποίο η με αριθμ. 13/2017 απόφαση Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Σ Δήμου Χανίων ελήφθη νο-
μότυπα.

15. Το με αριθμ. πρωτ. 782/23-5-2017 έγγραφο με θέμα 
"Προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με 
την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χερσαία 
ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων" με το οποίο μεταξύ 
άλλων ζητήθηκε και η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία έως σήμερα 
δεν έχει προσκομιστεί στην υπηρεσία μας.

16. Το με αριθμ. 3122.1/1299/2017 έγγραφο του 
Κ.Λ.Χανίων με συνημμένο το φάκελο προς των κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων με το οποίο διαβιβάζεται η κυ-
κλοφοριακή μελέτη ΧΖΛ Ενετικού Λιμένα Χανίων στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς 
έγκριση.

17. Το με αριθμ. 3122.1/Τ76/41246/17/7-6-2017 έγγρα-
φο της Δ/νσης Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το οποίο 
δεν έχει αντίρρηση επί των προτεινόμενων κυκλοφορι-
ακών στη ΧΖΛ Ενετικού Λιμένα Χανίων.

18. Το με αριθμ. 1607/8-11-2017 διαβιβαστικό έγγρα-
φο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων με το οποίο 
αποστέλλονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά σχετι-
κά με την με αρ. 13/2017 απόφαση του Δ.Λ.Τ.Χ με θέμα 
"Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη 
του Ενετικού Λιμένα Χανίων".

19. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΒΜΑΧ-
ΜΜΑΕΜ/215669/139397/2874/681/21-9-2017 έγγραφο 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα "Έγκριση της 
με αριθμ. 13/2017 απόφασης Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Χανίων με θέμα "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων".

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται πρόσθετη δα-
πάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που κα-
θορίστηκαν με την με αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Χανίων όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική έκθεση 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων 
(σχετ.12) και τη συνημμένη οριζοντιογραφία κλίμακας 
1:750, όπως έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και 
συγκεκριμένα:

• Διατηρείται η υφιστάμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας 
στην Ακτή Ενώσεως από ανατολικά προς δυτικά.

• Διατηρείται η υφιστάμενη κατεύθυνση κυκλοφορί-
ας στην Ακτή Κουντουριώτη από νοτιοανατολικά προς 
βορειοδυτικά.

• Διατηρείται η υφιστάμενη διπλή κατεύθυνση κυκλο-
φορίας στην Ακτή Τομπάζη (παραλιακά).

• Επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο οχημάτων τροφο-
δοσίας και έως μικτού βάρους 5 τόνων, από 07.00 έως 
09.00 καθημερινά στη ΧΛΖ σύμφωνα με τις καθορισμέ-
νες κατευθύνσεις.

• Επιτρέπεται η κίνηση ποδηλάτων σε όλο το μήκος 
της χερσαίας λιμενικής ζώνης και σύμφωνα με τις κα-
θορισμένες φορές.

• Η κίνηση ζωήλατων οχημάτων επιτρέπεται σύμφωνα 
με τις καθορισμένες κατευθύνσεις και σε διαδρομές και 
ωράριο που θα καθορίζονται με ιδιαίτερες αποφάσεις.

• Στην πλατεία Κατεχάκη ανατολικά και δυτικά του Πα-
λαιού Τελωνείου απαγορεύεται η στάση και στάθμευση 
οχημάτων ενώ η κυκλοφορία γίνεται όπως αποτυπώνε-
ται στη συνημμένη οριζοντιογραφία.

• Προβλέπεται κατ' εξαίρεση η στάση-στάθμευση σε 
προκαθορισμένες δύο θέσεις ΑΜΕΑ, δύο (2) θέσεις Ταξί 
και τρεις (3) θέσεις υπηρεσιακών οχημάτων στην ανατο-
λική πλευρά του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου.

• Η έξοδος των οχημάτων αυτών θα γίνεται μόνο προς 
την οδό Καλλεργών χωρίς κίνηση προς την Ακτή Ενώ-
σεως.

• Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στη χερσαία λιμενική ζώνη 
καθ' όλο το 24ωρο η κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων 
έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Λιμεναρχείο, Πυροσβε-
στική, ΕΚΑΒ) οχημάτων καθαριότητας, ηλεκτροφωτι-
σμού, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΧ.

• Επίσης κατ' εξαίρεση επιτρέπεται καθ' όλο το 24ωρο η 
κίνηση οχημάτων της Λιμενικής Αρχής και η στάθμευση 
τους στις 5 (πέντε) θέσεις που απεικονίζονται στην οδό 
Αφεντούλιεφ.

• Κάθε άλλη κατ' εξαίρεση κίνηση ή στάθμευση οχη-
μάτων για εξυπηρέτηση επαγγελματικών αναγκών επι-
τρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Λιμενικής 
Αρχής η οποία έχει και τον έλεγχο της περιοχής.

• Στα πλαίσια αυτά προβλέπονται πέντε (5) θέσεις στά-
σης οχημάτων επαγγελματιών αλιέων στον προβλήτα 
της Ακτής Ενώσεως βόρεια των Νεωρίων.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, 
ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη την χρονική διάρκεια 
εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων σε 
σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, 
παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα 
(π.χ την σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει 
να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).
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4. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από 
την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των 
διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

6. Οι Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 

στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, βάσει 
της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου.

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 μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 6 Δεκεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.Π.

ΕΜΜ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
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*02048812912170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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