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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 3/2009  

 

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας Εξωραϊσμού & Φωτισμού συνεδρίασε στην αίθουσα του κτιρίου της Δημοτικής 

Αστυνομίας   την Παρασκευή  23 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 12.00 ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου Στρατή 

Δαγκωνάκη με  θέματα της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών για μονοδρομήσεις και άλλες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης. 

Η σύνθεση της επιτροπής σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 151/2007 και 274/2009 Αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: 

Στρατής Δαγκωνάκης (Πρόεδρος), Βουλγαράκης Καλλέργος, Βελγάκης Εμμανουήλ,  Καλαϊτζάκης Ιωάννης, 

Αντωνόπουλος Αντώνιος ,Εκπρόσωπος της Τροχαίας , Μακριδάκη Σοφία , Μαστοράκη Πόπη,  Μιχελάκης  

Ελευθέριος,  Πετράκης Ελευθέριος,  Σαρτζετάκης  Ευτύχης,  Σχινάς  Ιωάννης,  Νιταδόρος  Ιωάννης. 

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Στρατής Δαγκωνάκης (Πρόεδρος), Βουλγαράκης Καλλέργος, η κ. 

Μαθιουδάκη Γιούλη εκπρόσωπος του κ Βελγάκης Εμμανουήλ , ο κ. Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος της 

Τροχαίας Διοικητής κ. Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ , Εκπρόσωπος του Σωματείου ΤΑΞΙ ,Μακριδάκη Σοφία ,   

Σαρτζετάκης  Ευτύχης,  Νιταδόρος  Ιωάννης, Μαστοράκη Πόπη  και από μέρους του Δημοτικού Διαμερίσματος ο 

πρόεδρος κ. Κώστας Βαρβεράκης  . 

Απουσιάζοντες παρόλο που είχαν προσκληθεί είναι οι: Μιχελάκης Ελευθέριος, Αντωνόπουλος Αντώνιος, 

Σχινάς Ιωάννης, 

 

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής συζητήθηκαν τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης που 

είναι τα ακόλουθα: 

Α) Μονοδρομήσεις – Αντιδρομήσεις οδών: Αφορούν αιτήσεις Δημοτών ,προτάσεις Τοπικών συμβουλίων και 

προτάσεις της Υπηρεσίας.     

ΘΕΜΑ 1 ο 

Να γίνει διπλής κυκλοφορίας το τμήμα της οδού Μεραμβέλλου από την οδό Ιδομενέως μέχρι την οδό 
Ευρώπης  με παράλληλη απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων εξαιρουμένων των 
μοτοποδηλάτων στην βόρεια πλευρά της οδού ,λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται καθημερινά 
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από τα έργα σε παρακείμενο υπό κατασκευή σταθμό αυτοκινήτων και της αδυναμίας νόμιμα πρόσβασης 
των κατοίκων της  περιοχής  ( εισήγηση υπηρεσίας ) 
ΘΕΜΑ 2 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Τελχινών σε όλο της το μήκος με είσοδο από την οδό Εθνομαρτύρων και 
έξοδο την  Λεωφόρο Παπαναστασίου.   
 
ΘΕΜΑ 3 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Νεόφυτου Βάμβα με είσοδο την οδό Ευάγγελου Χατζάκη  και έξοδο την οδό 
Πατριάρχου Ευγενίου 
ΘΕΜΑ 5 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Λευκών Ορέων  με είσοδο από την οδό Λίμνης Κουρνά και έξοδο από την 
οδό  Οδυσσέα Ανδρούτσου . 
 

ΘΕΜΑ 6 ο 

Να Μονοδρομηθεί το τμήμα της οδού Μονής Πρεβέλης με είσοδο από την συμβολή της με την οδό 
Μαραθωνομάχων   και έξοδο την παράλληλη οδό της οδού Γερωνιμάκη. Να μονοδρομηθεί η οδός 
Μαραθωνομάχων με είσοδο από την βόρεια παράλληλο της οδού Γερονυμάκη και έξοδο την συμβολή 
της με την οδό Μονής Πρεβέλης  
 

ΘΕΜΑ 7 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Ευστράτιου Φωτάκη    με είσοδο από την οδό Νικολάου Καμπιτάκη και 
έξοδο από την Λ. Παπαναστασίου . 
 
ΘΕΜΑ 8 ο 

Να μονοδρομηθεί το τμήμα της οδού Πετράκη Κωστή  στον Νέο Κόσμο με είσοδο από την οδό Εκάβης 
και έξοδο την Λ. 62 Μαρτύρων με παράλληλη μονοδρόμηση  του ανώνυμου δρόμου που βρίσκεται 
δυτικά του κτηρίου του Τζάμπο με είσοδο από την οδό Μεσαράς και έξοδο την οδό Εκάβης  
 
 
 
Β) Σήμανση - Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 (STOP) με παράλληλα οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση ) 

– [Αιτήσεις Δημοτών και Υπηρεσίας ]  

ΘΕΜΑ 1o 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Λυκείου  εκτός από την οδό 

Καπετάν Χρίστου Μπαντουβά και την οδό Μνησικλή  

ο
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ΘΕΜΑ 2  

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Ικτίνου  εκτός από την συμβολή 

της με την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.  
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ΘΕΜΑ 3ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Αθηνών   εκτός από την οδό 

Ερυθραίας και την Λ. Κνωσού .  

ΘΕΜΑ 4ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στην συμβολή των οδών  Πελεγρή και Πικροδάφνης επί τις  οδού 

Πελεγρή. 

ΘΕΜΑ 5ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Αρτέμιδος εκτός από την συμβολή 

της με την Λ. Κνωσού και την οδό Αρχιεπισκόπου Ευγενίου. 

ΘΕΜΑ 6ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Λύττου εκτός τις οδού 

Χριστομιχάλη Ξυλούρη και τις οδού Χρυσανθέμιδος . 

ΘΕΜΑ 7ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στην συμβολή των οδών  Μυκηνών  και Μεθώνης επί τις  οδού 

Μεθώνης. 

 

 

Γ) Αίτημα του Σωματείου ΤΑΧΙ  Νομού Ηρακλείου για δημιουργία νέων χώρων στάσης (πιάτσες)  

1.  Πιάτσες ΤΑΧΙ  α) Πλατεία 18 Άγγλων 5 θέσεις  β) Γιαμαλάκη & Καλοκαιρινού επί της 

Γιαμαλάκη 3 θέσεις γ) Ξανθουδίδου απέναντι από το Μουσείο 5 θέσεις δ) Οδό Ιτάνου (Λαϊκή 

Αγορά Πέμπτη – Σάββατο) 5 θέσεις. 
 

Δ) Καθορισμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης και αναπροσαρμογή της τιμής ανά ώρα. 

    1. Να χαρακτηριστούν και να σημανθούν όλες οι εσοχές στην παραλιακή λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 

σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης μέγιστης διάρκειας 2 ωρών και με αντίτιμο 1 ευρώ 2. Στους οδούς 

Δικαιοσύνης , Καλοκαιρινού , Αγίου Μηνά , Γιαμαλάκη , Κυρίλλου Λουκάρεως ,Μαυρολένης, 

Χατζημιχάλη Γιάνναρη ,η ελεγχόμενη στάθμευση να είναι μέγιστης διάρκειας 2 ωρών με αντίτιμο 1 ευρώ 

ανά ώρα.  

3.) Να μη χορηγούνται ξανά κάρτες στάθμευσης μεγάλης διάρκειας.( Μήνα , Τρίμηνες, κ.λ.π.)   
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Ε) Λοιπά θέματα 

    
1. Τοποθέτηση εμποδίων εισόδου οχημάτων και μοτοποδηλάτων σε πεζόδρομους και σε εισόδους 

πλατειών 
Λόγω του μεγάλου προβλήματος που δημιουργείται από την παράνομη διέλευση και στάθμευση 
μοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων  στο πλέγμα των πεζοδρόμων του κέντρου, υπάρχει ανάγκη (για την 
προστασία των πεζών και των κατοίκων αυτής της περιοχής) τοποθέτησης εμποδίων εισόδου και στάθμευσης. Για 
τον λόγω αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε την τοποθέτηση τέτοιων εμποδίων σύμφωνα με μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων που θα διασφαλίσει την κίνηση και παραμονή πεζών, ΑμΕΑ και μέσων έκτακτης ανάγκης. 

Στην υπηρεσία μας συνεχώς κατατίθενται παράπονα των κατοίκων και των λοιπών χρηστών των 
πεζοδρόμων (καταστηματάρχες, κλπ) που θέτουν το πρόβλημα και απαιτούν άμεση λύση. Ορισμένοι 
καταστηματάρχες μάλιστα έχουν προσφερθεί να αναλάβουν το κόστος τοποθέτησης του σχετικού εξοπλισμού, 
ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία του πεζοδρόμου. 

Ο εξοπλισμός αυτός για τους εν λόγω πεζοδρόμους (Δαιδάλου, Κοραή, Μιλάτου, Μεραμβέλου,  
25ης Αυγούστου , Μινωτάυρου, Χάνδακος, Αγίου Τίτου , Ταγματάρχου Τζουλάκη , Αργυράκη,  κλπ), και σε 

εισόδους πλατειών,  θα ακολουθήσει το πρότυπο της μελέτης που έχει εκπονηθεί από τη Διεύθυνση μας για τον 
πεζόδρομο της οδού Αγίου Τίτου και ήδη υλοποιείται. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση των απολύτως απαραιτήτων 
εμποδίων στάθμευσης, με χρήση κάγκελου με πόρτα και την δημιουργία μαιάνδρου για την διευκόλυνση των 
ΑΜΕΑ  στα σημεία που απαιτείται ώστε να είναι δυνατή η ελεγχόμενη είσοδος οχημάτων. 

Η τοποθέτηση αυτών των εμποδίων θα γίνει από τα συνεργεία της Υπηρεσίας σύμφωνα με την υπάρχουσα 
μελέτη. Επισυνάπτεται φωτογραφία (ενδεικτική) των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.» 

 

2. Επέκταση για τον μήνα Νοέμβριο του μέτρου τις στάθμευσης των τουριστικών Λεωφορείων 

στην πλατεία Πάπα Αλεξάνδρου απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο.   

 

 

Μετά από συζήτηση που ακολούθησε για κάθε θέμα ξεχωριστά η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να 

εισηγηθεί στην Δημαρχιακή Επιτροπή την έγκριση όλων των θεμάτων της παραπάνω εισήγησης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας .   
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
 

Στρατής Δαγκωνάκης  
Αντιδήμαρχος   
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