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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 4/2009  

 

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας Εξωραϊσμού & Φωτισμού συνεδρίασε στην αίθουσα του κτιρίου του Νότιου 

Διαμερίσματος  την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 12.00 ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου Στρατή 

Δαγκωνάκη με  θέμα την επανεξέταση των προτάσεων για την διαμόρφωση του κόμβου Μπεντεβή,  την 

έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του 4ου Διαμερίσματος, και την πρόταση του 1ου Διαμερίσματος 

μετά από εισήγηση του Εμπορικού Συλλόγου για απαγόρευση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά την 

διάρκεια των εορτών. 

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,  Πλουμίδης Γεώργιος,  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,  , Μαστοράκη Πόπη,  Σχινάς Ιωάννης,και από μέρους των 

Δημοτικών Διαμερισμάτων οι πρόεδροι κ. Κώστας Βαρβεράκης,   Χαριτάκης Νικόλαος, και ο Αντώνης 

Τσαμπουρής από την επιτροπή κυκλοφορίας του 4ου Διαμερίσματος. 

Απουσιάζοντες παρόλο που είχαν προσκληθεί είναι οι: Νιταδόρος  Ιωάννης, Μιχελάκης Ελευθέριος, 

Αντωνόπουλος Αντώνιος, Τρουλινός Θεόφιλος.   

 

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

είναι τα ακόλουθα: 

Α) Επανεξέταση των προτάσεων που προέκυψαν μετά την δημόσια διαβούλευση σχετικά με την μελέτη 
διαμόρφωσης του κόμβου Μπεντεβή.  
 



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

προτάσεις της Υπηρεσίας.   

Γ) Εκτός Ημερήσιας διάταξης το θέμα της διακοπής της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά την διάρκεια των 

εορτών .   

 

Α) Επανεξέταση των προτάσεων που προέκυψαν μετά την δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 
μελέτη διαμόρφωσης του κόμβου Μπεντεβή.  
 
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελλών της επιτροπής ,ακουστήκαν οι προτάσεις του Δημοτικού 
Διαμερίσματος και του κ.Τσατσάκη και δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις και διευκρινήσεις από τον 
Τεχνικό Σύμβουλο του ΒΟΑΚ. 
Ακολούθησε ψηφοφορία και η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να διαβιβαστή η πρόταση των μελετητών 
στο Δημοτικό Συμβούλιο ως έχει, με βελτιώσεις που έχουν να κάνουν με την εύκολη διέλευση των πεζών 
στην περιοχή γύρω από τον Κόμβο.       
  

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

προτάσεις της Υπηρεσίας.     

ΘΕΜΑ 1 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Νικολάου Καμπιτάκη  σε όλο της το μήκος με είσοδο από την συμβολή της 
με την οδό Καρπενησίου –Μιχαήλ Ηλιάδη   και έξοδο την συμβολή της με την οδό Φωτάκη. 
 
ΘΕΜΑ 2 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Μιχαήλ Ηλιάδη  σε όλο της το μήκος με είσοδο από την οδό Φωτάκη  και 
έξοδο την οδό Καρπενησίου ( Συμβολή της με την οδό Νικολάου Καμπιτάκη ). 
 
ΘΕΜΑ 3 ο 

Να Μονοδρομηθεί το τμήμα της οδού Πατραμάνη στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλειών μπροστά από το 
Δημοτικό Σχολείο μέχρι την οδό Νικηφόρου Φωκά.  
 

 οΘΕΜΑ 4  

Να Μονοδρομηθεί το τμήμα της οδού Θουκιδίδου είσοδο από την συμβολή της με την οδό Βίτσι    και 
έξοδο την συμβολή της με την οδό Λυκάστου. 
 

 οΘΕΜΑ 5  

Να Μονοδρομηθεί το τμήμα της οδού Νίδας είσοδο από την συμβολή της με την οδό Λυκάστου    και 
έξοδο την συμβολή της με την οδό Βίτσι.  
 
 
Γ) Σήμανση - Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 (STOP) – [Αιτήσεις Δημοτών και Υπηρεσίας ]  

ΘΕΜΑ 1o 

 2



 3

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Κυβέλης Σεργίου εκτός από την 

συμβολή της με την οδό Ερυθραίας και  Λ. Κνωσού.  

ΘΕΜΑ 2ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Παστρικάκη Ιωάννη και Μιχαήλ Ηλιάδη 

επί της Μιχάλη Ηλιάδη.  

ΘΕΜΑ 3ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Παστρικάκη Ιωάννη και Νικολάου 

Καμπιτάκη  επί της οδού Νικολάου Καμπιτάκη.  

ΘΕΜΑ 4ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών ΕΑΜ και Νικολάου Καμπιτάκη  επί της 

οδού Νικολάου Καμπιτάκη .  

ΘΕΜΑ 5ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών ΕΑΜ και Μιχάλη Ηλιάδη επί της οδού 

Μιχάλη Ηλιάδη.  

ΘΕΜΑ 6ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Βόλου και Νικολάου Καμπιτάκη  επί της 

οδού Βόλου.  

ΘΕΜΑ 7ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Νικολάου Καμπιτάκη  

επί της οδού Μεσολογγίου. 

ΘΕΜΑ 8ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Κομοτηνής  και Νικολάου Καμπιτάκη  

επί της Νικολάου Καμπιτάκη. 

ΘΕΜΑ 9ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Καρπενησίου  και Νικολάου Καμπιτάκη  

επί της Νικολάου Καμπιτάκη. 

ΘΕΜΑ 10ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Καρπενησίου και Μιχαήλ Ηλιάδη   επί 

της οδού Μιχαήλ Ηλιάδη.    
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ΘΕΜΑ 11ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Αμαλιάδας και Νικολάου Καμπιτάκη  επί 

της οδού Αμαλιάδας.  

ΘΕΜΑ 12ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Καλαμάτας και Μιχαήλ Ηλιάδη   επί της 

οδού Καλαμάτας. 

ΘΕΜΑ 13ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Κομοτινής και Μιχαήλ Ηλιάδη   επί της 

οδού Μιχαήλ Ηλιάδη.  

ΘΕΜΑ 14ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Αργοστολίου και Μιχαήλ Ηλιάδη   επί 

της οδού οδών Αργοστολίου. 

ΘΕΜΑ 15ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Ιεράπετρας και Μιχαήλ Ηλιάδη   επί της 

οδού Μιχαήλ Ηλιάδη.    

ΘΕΜΑ 16ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Μιχαήλ  Ηλιάδη  και Φωτάκη    επί της 

οδού Ηλιάδη .   

ΘΕΜΑ 17ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Νάουσας και Νικολάου Καμπιτάκη  επί 

της οδού Νάουσας. 

ΘΕΜΑ 18ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Πολυγύρου  και Νικολάου Καμπιτάκη  

επί της οδού Πολυγύρου.  

ΘΕΜΑ 19ο 

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

της με την οδό Ευτέρπης  και  Μάρκου Καραναστάση.  

ΘΕΜΑ 20ο  
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Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Ιόλης εκτός από την συμβολή της 

με την οδό Παπαναστασίου   και  Θανάση Σκουλά.  

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 .  

 
Γ) Εκτός Ημερήσιας διάταξης το θέμα της διακοπής της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά 

την διάρκεια των εορτών .   

Για το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα την πρόταση του εμπορικού Συλλόγου που έχει ως ακολούθως:  

 Με απόφαση του Διοικητικού μας συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2009, ζητούμε όπως προτείνετε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την απαγόρευση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, στο κέντρο της πόλης, κατά τις 
ακόλουθες ημερομηνίες του Δεκεμβρίου: 
Κυριακή 20 - 12 - 2009, Πέμπτη 24 12 - 2009 και Πέμπτη 31-12-2009. 
 Για   τις παραπάνω  ημερομηνίες επίσης ζητούμε να δοθούν τα  πάρκιν  της ΔΕΠΤΑΗ δωρεάν για τους 
καταναλωτές. 
 

Παράλληλα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού μας συμβουλίου, ζητούμε την λειτουργία «τραίνου», το οποίο 

θα κυκλοφορεί στο κέντρο της πόλης, ώρες καταστημάτων και για την χρονική περίοδο από 23-12-2009 έως 31-12-

2009. 

Η επιτροπή κυκλοφορίας μετά από συζήτηση που ακολούθησε  αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου  με την διευκρίνιση ότι κατά της ημέρες της 

απαγόρευσης θα επιτρέπεται κατ εξαίρεση η κυκλοφορία των μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΤΑΞΙ ,ΚΤΕΛ.) και των 

μοτοποδηλάτων  .                                                                                                                                                                                                            

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
 

Στρατής Δαγκωνάκης  
Αντιδήμαρχος   
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