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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Παρασκευή  19  Μαρτίου 2010 
 
Α.Π.:  
 
ΠΡΟΣ:  

Τη Δημαρχιακή Επιτροπή για το  
Δημοτικό Συμβούλιο 

  
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1/2010  

 

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

Διαμερίσματος  την Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 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 , Ψαρράς Ιωάννης , Μαστοράκη Πόπη,  Μιχελάκης  

Ελευθέριος,  Πλουμίδης Γεώργιος,  Σαρτζετάκης  Ευτύχης,  Σχινάς  Ιωάννης,  Νιταδώρος  Ιωάννης. 

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Στρατής Δαγκωνάκης (Πρόεδρος), η κ. Μαθιουδάκη Γιούλη 

εκπρόσωπος του κ Βελγάκη Εμμανουήλ , ο κ. Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος της Τροχαίας, 

Εκπρόσωπος του Σωματείου ΤΑΞΙ, Ψαρράς Ιωάννης, Σαρτζετάκης  Ευτύχης,  Μαστοράκη Πόπη,  Σχινάς 

Ιωάννης, Νιταδώρος  Ιωάννης. Και από μέρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων οι πρόεδροι κ. Κώστας 

Βαρβεράκης,   Χαριτάκης Νικόλαος ,και από το  2ο Διαμέρισμα Ο Νησωτάκης Μπάμπης . Παρών 

στην συνεδρίαση ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κ. Μαμουλάκης Κώστας. 

Απουσιάζοντες παρόλο που είχαν προσκληθεί είναι οι: Βουλγαράκης Καλλέργος ,Μαστοράκη Πόπη, 

Μιχελάκης Ελευθέριος, Αντωνόπουλος Αντώνιος, Τρουλινός Θεόφιλος.   

 

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

είναι τα ακόλουθα: 

Α) Eξέταση χορήγησης αδείας για λειτουργία υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων. 
 
Β) Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης περιοχής σύνδεσης βόρειου ημικόμβου Φοινικιάς  
  
Γ) Μονοδρομήσεις – Αντιδρομήσεις, περιορισμού κυκλοφορίας, οδών: Αφορούν αιτήσεις Δημοτών 

,προτάσεις Τοπικών συμβουλίων και προτάσεις της Υπηρεσίας.   

Δ) Τοποθέτηση σημάνσεων για τον καθορισμό προτεραιότητας οδών ( ΣΤΟΠ ).    
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Ε) Δρομολόγια και στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας- Πιάτσες ΤΑΧΙ .( Αιτήματα Δημοτών ) 

Ζ) Τοποθέτηση σημάνσεων για απαγόρευση στάσης στάθμευσης σε οδούς της πόλης.  

Η) Διάφορα θέματα. 

Α) Εξέταση χορήγησης αδείας για λειτουργία υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων 

Για το εν λόγω θέμα της αδειοδότησης υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων επί της οδού Έβανς η υπηρεσία 

μας  λόγω της ιδιαιτερότητας από κυκλοφοριακής άποψης της οδού Έβανς σας παραπέμπει το θέμα για 

την λήψη απόφασης.  

Β) Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης περιοχής σύνδεσης βόρειου ημικόμβου Φοινικιάς 

Αναλυτικά σας παρουσιάζουμε και παρακαλούμε να εγκρίνεται την πρόταση του τμήματος κυκλοφορίας 

που έγινε σε συνεργασία με τον ΒΟΑΚ  και τους κατοίκους της περιοχής και αφορά της απαραίτητες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή σύνδεσης του βόρειου τμήματος του προς κατασκευή ημικόμβου 

Φοινικιάς. 

1) Μονοδρόμηση του ανατολικού τμήματος της οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη με είσοδο από την συμβολή 

της με την οδό Παπαγιάννη Σκουλά και έξοδο την συμβολή της με την οδό Λήτου. 

2) Μονοδρόμηση του δυτικού τμήματος της οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη με είσοδο από την συμβολή της 

με την οδό Λήτου και έξοδο την συμβολή της με την οδό Λυσιστράτης .  

3) Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Λυσιστράτης με είσοδο από την συμβολή της με την οδό 

Χριστομιχάλη Ξυλούρη και έξοδο την συμβολή της με την οδό Παύλου Ζωγραφιστού . 

4) Μονοδρόμηση της οδού Λήτους με είσοδο από την οδό Ζαχαρία Καλέργη και έξοδο την οδό 

Χριστομιχάλη Ξυλούρη. 

5) Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Καπετάν Χρίστου Μπαντουβά με είσοδο από την οδό Παύλου 

Ζωγραφιστού και έξοδο την οδό Λυκείου. 

6) Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Πάυλου Ζωγραφιστού με είσοδο από την συμβολή της με την έξοδο 

του ημικόμβου και έξοδο την συμβολή της με την οδό Λυσιστράτης . 

7) Μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού μεταξύ των οδών Λυσιστράτης και Λητούς με είσοδο από την οδό 

Λυσιστράτης και έξοδο από την οδό Λητούς. 

Γ) Μονοδρομήσεις – Αντιδρομήσεις, περιορισμού κυκλοφορίας, οδών: Αφορούν αιτήσεις Δημοτών 

προτάσεις Τοπικών συμβουλίων και προτάσεις της Υπηρεσίας.   

 ΘΕΜΑ 1 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Ιλαρίονος Κατσούλη  με είσοδο από την συμβολή της με την οδό 
Ιερολοχιτών    και έξοδο την συμβολή της με την οδό Ραφτοπούλου. (Τεχνική Υπηρεσία Σαρτζετάκης) 
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ΘΕΜΑ 2 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Πολυγνώτου με είσοδο από την οδό Παρασίου  και έξοδο την οδό Ζέυξιδος .( 
Βερδιάκης Αντώνης 48200/1-6-09) 
 
ΘΕΜΑ 3 ο 

Να Μονοδρομηθεί το τμήμα της οδού Πικροδάφνης στην περιοχή Άγιος Ιωάννης με είσοδο  
Από την συμβολή της με την Ευάγγελου Χατζάκη και έξοδο την οδό Ίωνος (Αργουδέλη Μαρία 91867/21-
9-09 παιδικός σταθμός Μαριλού). 
 
ΘΕΜΑ 4 ο 
Να Μονοδρομηθεί  η οδός Ίωνος με  είσοδο από την συμβολή της με την οδό Αρχελάου και έξοδο την 
συμβολή της με την οδό Κρασαδάκη. 
 
ΘΕΜΑ 5 ο 
Να Μονοδρομηθεί  η οδός Ολούντος με  είσοδο από την συμβολή της με την οδό Μιλτιάδου και έξοδο 
την συμβολή της με την οδό Νεαπόλεως. (απόφαση 43/7-10-09 Δημοτικού Διαμέρίσματος) 
 
ΘΕΜΑ 6 ο 
Να Μονοδρομηθεί  η οδός Σπετσών με  είσοδο από την συμβολή της με την οδό Αρχιεπισκόπου 
Ευγενίου    και έξοδο την συμβολή της με την Λ.Κνωσού  (Μαρίκα Μαλαδάκη 22022/1-3-2010) 
 
Δ) Σήμανση - Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 (STOP) – [Αιτήσεις Δημοτών και Υπηρεσίας]  

ΘΕΜΑ 1o 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Δελημάρκου εκτός από την 
συμβολή της με την οδό Γοργολαϊνη. (Τεχνική Υπηρεσία Σαρτζετάκης) 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

 Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Γοργολαϊνη- Μαλεβιζίου εκτός 
από την συμβολή της με την οδό Ντεντιδάκηδων . (Τεχνική Υπηρεσία Σαρτζετάκης) 
ΘΕΜΑ 3ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Γεωργίου Καργάκη εκτός από 
την συμβολή της με την οδό Μάνου Κατράκη στην Φοινικιά (122348 / 12-11-09 Στειακάκης  
Γεώργιος ) 
ΘΕΜΑ 4ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Μαρκογιαννάκη  εκτός από την 
συμβολή της με την οδό Λουδοβίκου Παστέρ και Καραϊσκάκη  
 

ΘΕΜΑ 5ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στην συμβολή των οδών  Φαλιέρου και Βρυεννίου Ιωσήφ επί της 
οδού  Βρυεννίου Ιωσήφ και οδών  Φαλιέρου με Αγίου Μύρωνος επί της Αγίου Μύρωνος. 
 
 
Ε) Δρομολόγια και στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας.( Αιτήματα Δημοτών ) 
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1) Δρομολόγια αστικού λεωφορείου στην περιοχή του Παγκρήτιου Σταδίου.( Αίτηση Ζαχαράκη 

Εμμανουήλ, Δημοτικού Διαμερίσματος και πολλών κατοίκων .)  

2) Τοποθέτηση στάσης Αστικού Λεωφορείου 20 μέτρα πριν την συμβολή των οδών Λ.Κνωσού με 

Θανάση Σκουλά στην κατεύθυνση προς Κνωσό.( Αίτηση κ. Κριτσωτάκη Σταυρίτσα 133260/8-12-

09)  

3) Αίτημα του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ για μεταφορά της πιάτσας 5 θέσεων που βρίσκετε 

μπροστά από το παλιό Λούνα Παρκ απέναντι μπροστά από το άγαλμα του Ε.Βενιζέλου και να 

λειτουργήσει σαν προέκταση της πιάτσας της Ανωνύμου. Η υπηρεσία μας δεν συμφωνεί για αυτή 

την ρύθμιση διότι ο χώρος μπροστά από το Άγαλμα του Βενιζέλου έχει δοθεί για την εξυπηρέτηση 

των Τουριστικών Λεωφορείων ,εκτός αυτού η πιάτσα αυτή θεσμοθετήθηκε στον συγκεκριμένο 

χώρο για να εξυπηρετήσει αυτούς που κατευθύνονται προς την νότια πλευρά της πόλης.. 

Ζ) Τοποθέτηση σημάνσεων για απαγόρευση στάσης στάθμευσης και διέλευσης βαρέων οχημάτων σε οδούς 

της πόλης.  

1) Αίτηση της αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου για την χορήγηση κατ εξαίρεση 4 θέσεων στάθμευσης 

στην αριστερή πλευρά της λ. Δικαιοσύνης από την είσοδο των δικαστηρίων μέχρι την είσοδο της πρώην 

Αστυνομικής Διεύθυνσης για την στάθμευση των οχημάτων μεταφοράς κρατουμένων στο δικαστικό 

μέγαρο. Η υπηρεσία συμφωνεί μιας και στην εν λόγω πλευρά επιτρέπετε η στάθμευση με κάρτα και ως εκ 

τούτου θα μπορέσει με κατάλληλη σήμανση να διασφαλιστούν αυτές οι θέσεις. 

2) Να απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση στην νότια πλευρά της οδού Ραδαμάνθυους από την Αγίου 

Μηνά μέχρι την οδό Καρδιωτίσης λόγω της στενότητας της οδού και της έλειψης πεζοδρομίων 

δημιουργείται πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.( Αίτημα της Δημοτικής Αστυνομίας) 

3) Αίτηση 3ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για απαγόρευση Στάθμευσης στην είσοδο του  επί της οδού 

Σγουρομαλήνης.( Η Υπηρεσία έχει τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης και απλά 

δεν αστυνομεύονται ). 

4) Αίτηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για την παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης για τα λεωφορεία 

που μεταφέρουν επισκέπτες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε παρακείμενες εσοχές .(5048 /15-1-2010 ) 

5) Λήψη  απόφασης για την κατ εξαίρεση διασφάλιση μιας θέσης στάσης μπροστά από τα Φαρμακεία της 

πόλης με ειδική σήμανση με δαπάνη των ενδιαφερομένων για την εξυπηρέτηση των πελατών τους . 

6) Απαγόρευση της Στάσης και της Στάθμευσης στην οδό Βασιλείου Μαρκάκη στην Φιλοθέη διότι 

δημιουργείται πρόβλημα λόγω στενότητας της οδού από τα σταθμευμένα οχήματα.( 88550/14-9-09 

αίτηση Δημότη και Δημοτικής Αστυνομίας)  

Η) Διάφορα θέματα. 
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1) Απαγόρευση της κυκλοφορίας για οχήματα άνω των 5 τόνων στην κάθετη ανώνυμη οδό της οδού 

Σόλωνος 262 που λόγω της στενότητας του η διέλευση μεγάλων οχημάτων δημιουργεί καταστροφές σε 

παρακείμενες οικίες .Ο παρακάτω παράλληλος δρόμος μπορεί να δεχτεί αυτή την κυκλοφορία λόγω 

μεγαλύτερου πλάτους.(Αίτημα Παπαδάκη Κλειώ, Δημοτική Αστυνομίας ) 

2) Αιτήματα για την τοποθέτηση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια ) πέριξ των σχολείων 

3ου Γυμνασίου οδοί Σκεπετζή , Φιλελλήνων, 2ου Δημοτικού Σχολείου οδοί Γιαμαλάκη, Δελιμάρκου, και 

στην οδό Πικροδάφνης στον Άγιο Ιωάννη έμπροσθεν του ιδιωτικού παιδικού Σταθμού ¨ΜΑΡΙΛΟΥ¨ ( 

έγγραφο Αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου και αίτηση του ιδιωτικού παιδικού Σταθμού). 

3) Να κατασκευαστή νησίδα πλάτους 50cm στο τμήμα των οδών διπλής κυκλοφορίας  Επιμενίδου από 

την συμβολή της με την Μποφώρ και της οδού Σαπφούς και της οδού Μουρέλου από την  συμβολή της 

με την Λ. Καλοκαιρινού και οδού Μιχελιδάκη για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και της 

διευκόλυνσης της κυκλοφορίας .( Τεχνική Υπηρεσία , Δημοτική Αστυνομία) 

4) Μετατροπή του βορείου τμήματος της οδού Κορωναίου από την συμβολή της με την Μινωτάυρου 

μέχρι την Αλμυρού από απαγόρευση στάσης στάθμευσης σε χώρο στάθμευσης μοτοποδηλάτων (πρόταση 

κεντρικού Διαμερίσματος) 

 

Η Επιτροπή αφού συζήτησε τα αιτήματα των υπηρεσιών και των Δημοτών λαμβάνοντας υπόψη 

τις κυκλοφοριακές συνθήκες που υπάρχουν στις παραπάνω περιοχές και αφού έλαβε υπόψη της τις 

κυκλοφοριακές μελέτες της υπηρεσίας. 

 
α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

 
Α) Eξέταση χορήγησης αδείας για λειτουργία υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων. 
 
Συμφωνεί ομόφωνα για την λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του κ.Χονδράκη Νικολάου 
επί της οδού Έβανς με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Να γίνει απότμιση πεζοδρομίου με μελέτη και 
δαπάνη κατασκευής από τον ιδιοκτήτη , Να απαγορευτεί η αριστερή στροφή με κατακόρυφη και 
οριζόντια σήμανση (πινακίδα Ρ27-Ρ28 και διπλή διαγραμμισμένη γραμμή ) από και προς τον σταθμό . 
Η δαπάνη για την σήμανση να γίνει από τον ιδιοκτήτη. 
 

 

α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

 
 
Β) Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης περιοχής σύνδεσης βόρειου ημικόμβου Φοινικιάς  
 



 Συμφωνεί ομόφωνα και εγκρίνεται την πρόταση του τμήματος κυκλοφορίας που έγινε σε συνεργασία με 

τον ΒΟΑΚ  και τους κατοίκους της περιοχής και αφορά της απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

περιοχή σύνδεσης του βόρειου τμήματος του προς κατασκευή ημικόμβου Φοινικιάς. 

1) Μονοδρόμηση του ανατολικού τμήματος της οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη με είσοδο από την συμβολή 

της με την οδό Παπαγιάννη Σκουλά και έξοδο την συμβολή της με την οδό Λήτου. 

2) Μονοδρόμηση του δυτικού τμήματος της οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη με είσοδο από την συμβολή της 

με την οδό Λήτου και έξοδο την συμβολή της με την οδό Λυσιστράτης .  

3) Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Λυσιστράτης με είσοδο από την συμβολή της με την οδό 

Χριστομιχάλη Ξυλούρη και έξοδο την συμβολή της με την οδό Παύλου Ζωγραφιστού . 

4) Μονοδρόμηση της οδού Λήτους με είσοδο από την οδό Ζαχαρία Καλέργη και έξοδο την οδό 

Χριστομιχάλη Ξυλούρη. 

5) Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Καπετάν Χρίστου Μπαντουβά με είσοδο από την οδό Παύλου 

Ζωγραφιστού και έξοδο την οδό Λυκείου. 

6) Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Πάυλου Ζωγραφιστού με είσοδο από την συμβολή της με την έξοδο 

του ημικόμβου και έξοδο την συμβολή της με την οδό Λυσιστράτης . 

7) Μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού μεταξύ των οδών Λυσιστράτης και Λητούς με είσοδο από την οδό 

Λυσιστράτης και έξοδο από την οδό Λητούς. 

 

α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

 εκτός των θεμάτων 2ο και 6ο που απορρίπτονται.  

 

Γ) Μονοδρομήσεις – Αντιδρομήσεις, περιορισμού κυκλοφορίας, οδών: Αφορούν αιτήσεις Δημοτών 

προτάσεις Τοπικών συμβουλίων και προτάσεις της Υπηρεσίας.   

 ΘΕΜΑ 1 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Ιλαρίονος Κατσούλη  με είσοδο από την συμβολή της με την οδό 
Ιερολοχιτών    και έξοδο την συμβολή της με την οδό Ραφτοπούλου. (Τεχνική Υπηρεσία Σαρτζετάκης) 
 

ΘΕΜΑ 2 ο  

 
Να Μονοδρομηθεί η οδός Πολυγνώτου με είσοδο από την οδό Παρασίου  και έξοδο την οδό Ζέυξιδος .( 
Βερδιάκης Αντώνης 48200/1-6-09) 
 
Το θέμα αυτό απορρίπτεται ομόφωνα και προτείνεται η οδός Πολύγνώτου να παραμείνει διπλής 
κυκλοφορίας για την καλλίτερη κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.  
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ΘΕΜΑ 3 ο 

Να Μονοδρομηθεί το τμήμα της οδού Πικροδάφνης στην περιοχή Άγιος Ιωάννης με είσοδο  
Από την συμβολή της με την Ευάγγελου Χατζάκη και έξοδο την οδό Ίωνος (Αργουδέλη Μαρία 91867/21-
9-09 παιδικός σταθμός Μαριλού). 
 
ΘΕΜΑ 4 ο 

 
Να Μονοδρομηθεί  η οδός Ίωνος με  είσοδο από την συμβολή της με την οδό Αρχελάου και έξοδο την 
συμβολή της με την οδό Κρασαδάκη. 
 
 
ΘΕΜΑ 5 ο 

 
Να Μονοδρομηθεί  η οδός Ολούντος με  είσοδο από την συμβολή της με την οδό Μιλτιάδου και έξοδο 
την συμβολή της με την οδό Νεαπόλεως. (απόφαση 43/7-10-09 Δημοτικού Διαμερίσματος) 
 
ΘΕΜΑ 6 ο 

 
Να Μονοδρομηθεί  η οδός Σπετσών με  είσοδο από την συμβολή της με την οδό Αρχιεπισκόπου 
Ευγενίου    και έξοδο την συμβολή της με την Λ.Κνωσού  (Μαρίκα Μαλαδάκη 22022/1-3-2010) 
 
Το θέμα αυτό απορρίπτεται ομόφωνα και προτείνεται η οδός Σπετσών να παραμείνει διπλής 
κυκλοφορίας για την καλλίτερη κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.  
 

α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

 
Δ) Σήμανση - Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 (STOP) – [Αιτήσεις Δημοτών και Υπηρεσίας]  

ΘΕΜΑ 1o 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Δελημάρκου εκτός από την 
συμβολή της με την οδό Γοργολαϊνη. (Τεχνική Υπηρεσία Σαρτζετάκης) 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

 Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Γοργολαϊνη- Μαλεβιζίου εκτός 
από την συμβολή της με την οδό Ντεντιδάκηδων . (Τεχνική Υπηρεσία Σαρτζετάκης) 
ΘΕΜΑ 3ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Γεωργίου Καργάκη εκτός από 
την συμβολή της με την οδό Μάνου Κατράκη στην Φοινικιά (122348 / 12-11-09 Στειακάκης  
Γεώργιος ) 
ΘΕΜΑ 4ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Μαρκογιαννάκη  εκτός από την 
συμβολή της με την οδό Λουδοβίκου Παστέρ και Καραϊσκάκη  
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ΘΕΜΑ 5ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στην συμβολή των οδών  Φαλιέρου και Βρυεννίου Ιωσήφ επί της 
οδού  Βρυεννίου Ιωσήφ και οδών  Φαλιέρου με Αγίου Μύρωνος επί της Αγίου Μύρωνος 
 

α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

 εκτός των θεμάτων 2ο και 3ο που απορρίπτονται.  

Ε) Δρομολόγια και στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας.( Αιτήματα Δημοτών ) 

 
1. Δρομολόγια αστικού λεωφορείου στην περιοχή του Παγκρήτιου Σταδίου.( Αίτηση Ζαχαράκη 

Εμμανουήλ, Δημοτικού Διαμερίσματος και πολλών κατοίκων .)  

2. Τοποθέτηση στάσης Αστικού Λεωφορείου 20 μέτρα πριν την συμβολή των οδών Λ.Κνωσού με 

Θανάση Σκουλά στην κατεύθυνση προς Κνωσό.( Αίτηση κ. Κριτσωτάκη Σταυρίτσα 133260/8-12-

09) Το θέμα αυτό απορρίπτεται ομόφωνα διότι υπάρχουν στάσεις σε λιγότερο από 250 μέτρα 

3. Αίτημα του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ για μεταφορά της πιάτσας 5 θέσεων που βρίσκετε 

μπροστά από το παλιό Λούνα Παρκ απέναντι μπροστά από το άγαλμα του Ε. Βενιζέλου και να 

λειτουργήσει σαν προέκταση της πιάτσας της Ανωνύμου. Η υπηρεσία μας δεν συμφωνεί για αυτή 

την ρύθμιση διότι ο χώρος μπροστά από το Άγαλμα του Βενιζέλου έχει δοθεί για την εξυπηρέτηση 

των Τουριστικών Λεωφορείων ,εκτός αυτού η πιάτσα αυτή θεσμοθετήθηκε στον συγκεκριμένο 

χώρο για να εξυπηρετήσει αυτούς που κατευθύνονται προς την νότια πλευρά της πόλης.. Το θέμα 

αυτό απορρίπτεται ομόφωνα διότι η πιάτσα αυτή εξυπηρετεί καλύτερα τους δημότες που 

κατευθύνονται προς την Λ. Δημοκρατίας.  

 

α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) Εκτός του 5ου θέματος που απορρίπτεται.  

 

Ζ) Τοποθέτηση σημάνσεων για απαγόρευση στάσης στάθμευσης και διέλευσης βαρέων οχημάτων σε οδούς 

της πόλης.  

1) Αίτηση της αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου για την χορήγηση κατ εξαίρεση 4 θέσεων στάθμευσης 

στην αριστερή πλευρά της λ. Δικαιοσύνης από την είσοδο των δικαστηρίων μέχρι την είσοδο της πρώην 

Αστυνομικής Διεύθυνσης για την στάθμευση των οχημάτων μεταφοράς κρατουμένων στο δικαστικό 

μέγαρο. Η Επιτροπή συμφωνεί για την χορήγηση 2 θέσεων στάθμευσης αντί 4αρων . 

 



 9

2) Να απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση στην νότια πλευρά της οδού Ραδαμάνθυους από την Αγίου 

Μηνά μέχρι την οδό Καρδιωτίσης λόγω της στενότητας της οδού και της έλλειψης πεζοδρομίων 

δημιουργείται πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.( Αίτημα της Δημοτικής Αστυνομίας). 

3) Αίτηση 3ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για απαγόρευση Στάθμευσης στην είσοδο του  επί της οδού 

Σγουρομαλήνης.( Η Υπηρεσία έχει τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης και απλά 

δεν αστυνομεύονται ).Η επιτροπή αποφάσισε να γίνουν οι απαραίτητες σημάνσεις με ευθύνη της 

υπηρεσίας. 

4) Αίτηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για την παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης για τα λεωφορεία 

που μεταφέρουν επισκέπτες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε παρακείμενες εσοχές .(5048 /15-1-2010 ) 

Η επιτροπή αποφάσισε να δοθεί η προβλεπόμενη από την μελέτη εσοχή που βρίσκετε επί της 

Λ.Σοφοκλή Βενιζέλου ανατολικά του Μουσείου στην βόρεια πλευρά της οδού για την στάση των 

λεωφορείων των επισκεπτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.  

5) Λήψη  απόφασης για την κατ εξαίρεση διασφάλιση μιας θέσης στάσης μπροστά από τα Φαρμακεία της 

πόλης με ειδική σήμανση με δαπάνη των ενδιαφερομένων για την εξυπηρέτηση των πελατών τους . 

Το θέμα αυτό απορρίπτεται ομόφωνα διότι δεν προβλέπεται εξαίρεση των φαρμακείων από 

διατάξεις του ΚΟΚ. 

6) Απαγόρευση της Στάσης και της Στάθμευσης στην οδό Βασιλείου Μαρκάκη στην Φιλοθέη διότι 

δημιουργείται πρόβλημα λόγω στενότητας της οδού από τα σταθμευμένα οχήματα.( 88550/14-9-09 

αίτηση Δημότη και Δημοτικής Αστυνομίας.)  

α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

Εκτός του 2ου θέματος που απορρίπτεται.  

 

Η) Διάφορα θέματα. 

1) Απαγόρευση της κυκλοφορίας για οχήματα άνω των 5 τόνων στην κάθετη ανώνυμη οδό της οδού 

Σόλωνος 262 που λόγω της στενότητας του η διέλευση μεγάλων οχημάτων δημιουργεί καταστροφές σε 

παρακείμενες οικίες .Ο παρακάτω παράλληλος δρόμος μπορεί να δεχτεί αυτή την κυκλοφορία λόγω 

μεγαλύτερου πλάτους.(Αίτημα Παπαδάκη Κλειώ, Δημοτική Αστυνομίας ) 

2) Αιτήματα για την τοποθέτηση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια ) πέριξ των σχολείων 

3ου Γυμνασίου οδοί Σκεπετζή , Φιλελλήνων, 2ου Δημοτικού Σχολείου οδοί Γιαμαλάκη, Δελιμάρκου, και 

στην οδό Πικροδάφνης στον Άγιο Ιωάννη έμπροσθεν του ιδιωτικού παιδικού Σταθμού ¨ΜΑΡΙΛΟΥ¨ ( 

έγγραφο Αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου και αίτηση του ιδιωτικού παιδικού Σταθμού). 
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Το θέμα αυτό απορρίπτεται ομόφωνα διότι δεν προβλέπεται από την σχετική προδιαγραφή η 

τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας σε τέτοιας κατηγορίας δρόμους . 

3) Να κατασκευαστή νησίδα πλάτους 50cm στο τμήμα των οδών διπλής κυκλοφορίας  Επιμενίδου από 

την συμβολή της με την Μποφώρ και της οδού Σαπφούς και της οδού Μουρέλου από την  συμβολή της 

με την Λ. Καλοκαιρινού και οδού Μιχελιδάκη για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και της 

διευκόλυνσης της κυκλοφορίας .( Τεχνική Υπηρεσία , Δημοτική Αστυνομία) 

4) Μετατροπή του βορείου τμήματος της οδού Κορωναίου από την συμβολή της με την Μινωτάυρου 

μέχρι την Αλμυρού από απαγόρευση στάσης στάθμευσης σε χώρο στάθμευσης μοτοποδηλάτων (πρόταση 

κεντρικού Διαμερίσματος) 

 

                                                         

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
 

Στρατής Δαγκωνάκης  
Αντιδήμαρχος   
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