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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 517                                                                            
(Αριθμός πρακτικού 20) 

     Η Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα μέλη της κ.κ. Γιάννη 
Κουράκη Δήμαρχο Ηρακλείου, Πρόεδρο, Βιργ. Αληγιζάκη, Γ.Βασιλειάδη, Στρ. 
Δαγκωνάκη, Γεώργ. Καραντινό τ. Νικ. Βασ.Κλάδο, Γεωργ. Μπότη-Μαθιουδάκη,Νώντα 
Σαρρή & Θ.Τρουλλινό.   
      Απόντων των κ.κ. Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη, Γ.Καραντινού τ. Ιωάνν. & 
Γ.Σκουλατάκη. 
      Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 22/9/2009 ΗΜΕΡΑ  
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13,00.          
      Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 111817/16.10.2009 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου,  παρούσες  είναι και οι γραμματείς της επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Ζωή 
Διλβόη και Μαρία Σφακιανάκη. 
       Η Δημαρχιακή Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 
Θέμα 51ο: «Δημόσια διαβούλευση για τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη κόμβου 
Μπεντεβή (Μεγ.Αλεξάνδρου-Σκορδαλού-Λ.Κνωσσού-Πιτσουλάκη-Φιλελλήνων) ».  
      Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τo αριθμ.πρωτ. 
113233/21.10.2009 πρακτικό αρ.2/2009 της Επιτροπής Κυκλοφορίας, Εξωραϊσμού και 
Φωτισμού, που αφορά τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη κόμβου Μπεντεβή (Μεγ.Αλεξάνδρου-
Σκορδαλού-Λ.Κνωσσού-Πιτσουλάκη-Φιλελλήνων) και την έγκριση μίας από τις δύο 
προτάσεις της κοινοπραξίας Τεχνικού Συμβούλου ΒΟΑΚ.  
      Το θέμα αυτό θα τεθεί σε  διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων για να εκφράσουν τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι  και στη 
συνέχεια η Δημαρχιακή Επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφισή του.          
      Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος προτείνει την έναρξη διαβούλευσης για 10 ημέρες με  
ενδιαφερόμενους  πολίτες, προκειμένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις - απόψεις τους 
σχετικά με το θέμα.  
      Η πρόταση του κ.Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη 
συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
        

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Αφού έλαβε υπόψη της : 
1. Τo αριθμ.πρωτ. 113233/21.10.2009 πρακτικό αρ.2/2009 της Επιτροπής Κυκλοφορίας, 

Εξωραϊσμού και Φωτισμού. 
2. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες, τo 
αριθμ.πρωτ. 113233/21.10.2009 πρακτικό αρ.2/2009 της Επιτροπής Κυκλοφορίας, 
Εξωραϊσμού και Φωτισμού, που αφορά τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη κόμβου Μπεντεβή 
(Μεγ.Αλεξάνδρου-Σκορδαλού-Λ.Κνωσσού-Πιτσουλάκη-Φιλελλήνων) και την έγκριση μίας 
από τις δύο προτάσεις της κοινοπραξίας Τεχνικού Συμβούλου ΒΟΑΚ.  
    Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν 
παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για τη λήψη σχετικής απόφασης.- 
         

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 23/10/2009 
                                                              Η Γραμματέας          
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