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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 300                                                                            
(Αριθμός πρακτικού 13) 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα μέλη της κ.κ. 
Iωάννη Κουράκη, Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, Γ.Καραντινό τ. Ιωάνν. Αντ/δρο, Βιργ. Αληγιζάκη, 
Γ.Βασιλειάδη, Στρ.Δαγκωνάκη, Γεώργ.Καραντινό τ.Νικ., Βασ.Κλάδο, Γ.Μπότη-
Μαθιουδάκη, Γ.Σκουλατάκη &  το αναπληρωματικό μέλος κ.Θεόφ. Τρουλλινό.   
      Απούσας της κας Θεαν. Βρέντζου.  
      Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 30/6/2010 ΗΜΕΡΑ  
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ.          
      Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.83384/25.6.2010 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου,  παρούσα  είναι και η γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Μαρία 
Σφακιανάκη. 
       Η Δημαρχιακή Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 
Θέμα 16ο: «Δημόσια διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.»  
 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τo αριθμ.πρωτ.30478/19.03.2010 
πρακτικό αρ.2/2010 της Επιτροπής Κυκλοφορίας, Εξωραϊσμού και Φωτισμού, που αφορά : 
«  Α) Έγκριση  μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον ανισόπεδο κόμβο Μεσσαράς 
(Ευαρέστου). 
Β) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων 
στην Λ. Δημοκρατίας. (ΔΕΠΤΑΗ). 
Γ) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων και κόμβων για άδεια ίδρυσης σταθμού 
αυτοκινήτων στην Λ. Πλαστήρα , Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. (ΔΕΠΤΑΗ). 
Δ) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων και κόμβων για άδεια ίδρυσης σταθμού 
αυτοκινήτων στην Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου –Στρατιώτη Φαϊτάκη -
Κισσάμου.(Αναθεώρηση της έγκρισης 1628/20-7-2005). 
E) Έγκριση μελέτης Σήμανσης οδικού άξονα Ηράκλειο – Γούρνες (Εσταυρωμένος ) ΔΕΚΕ. 
Z) Έγκριση χορήγησης Βεβαίωσης Βατότητας Τουριστικού τραίνου (Φώτης Τσάλος). 
H) Έγκριση χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση εξοπλισμού (δωρεάν) για την στάθμευση 
ποδηλάτων σε διάφορα σημεία στην πόλη.  
Θ) Έγκριση μελέτης για διαμόρφωση πεζοδρομίων και πλάτους οδών Κορωναίου – 
Σαπφούς- Επιμενίδου για την διευκόλυνση της πρόσβασης των αυτοκινήτων στον σταθμό 
αυτοκινήτων  
Central Parking – SERVIN KRITIS Α.Ε   
1)Μονοδρομήσεις – Αντιδρομήσεις, περιορισμού κυκλοφορίας, οδών: Αφορούν αιτήσεις 

Δημοτών ,προτάσεις Τοπικών συμβουλίων και προτάσεις της Υπηρεσίας.   

2) Τοποθέτηση σημάνσεων για τον καθορισμό προτεραιότητας οδών ( ΣΤΟΠ ).    

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

4) Διάφορα θέματα». 

    Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων), το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση για 10 
ημέρες, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι 
πολίτες και στη συνέχεια η Δημαρχιακή Επιτροπή να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.          
      Το μέλος της Επιτροπής κ.Βασιλειάδης, επισημαίνει ότι στα πλαίσια της δημόσιας 
διαβούλευσης πρέπει να ενημερώνονται και τα Δημοτικά Διαμερίσματα για τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
      Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
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     Αφού έλαβε υπόψη της : 
1. Τo αριθμ.πρωτ.70181/9.6.2010 πρακτικό αρ.2/2010 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  OMOΦΩΝΑ 

Α. Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες τις παρακάτω 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο πρακτικό αρ.2/2010 της Επιτροπής 
Κυκλοφορίας, Εξωραϊσμού και Φωτισμού του Δήμου:  
Α) Έγκριση  μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον ανισόπεδο κόμβο Μεσσαράς 
(Ευαρέστου). 
Β) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων 
στην Λ. Δημοκρατίας. (ΔΕΠΤΑΗ). 
Γ) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων και κόμβων για άδεια ίδρυσης σταθμού 
αυτοκινήτων στην Λ. Πλαστήρα , Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. (ΔΕΠΤΑΗ). 
Δ) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων και κόμβων για άδεια ίδρυσης σταθμού 
αυτοκινήτων στην Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου –Στρατιώτη Φαϊτάκη -
Κισσάμου.(Αναθεώρηση της έγκρισης 1628/20-7-2005). 
E) Έγκριση μελέτης Σήμανσης οδικού άξονα Ηράκλειο – Γούρνες (Εσταυρωμένος ) ΔΕΚΕ. 
Z) Έγκριση χορήγησης Βεβαίωσης Βατότητας Τουριστικού τραίνου (Φώτης Τσάλος). 
H) Έγκριση χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση εξοπλισμού (δωρεάν) για την στάθμευση 
ποδηλάτων σε διάφορα σημεία στην πόλη.  
Θ) Έγκριση μελέτης για διαμόρφωση πεζοδρομίων και πλάτους οδών Κορωναίου – 
Σαπφούς- Επιμενίδου για την διευκόλυνση της πρόσβασης των αυτοκινήτων στον σταθμό 
αυτοκινήτων  
Central Parking – SERVIN KRITIS Α.Ε   
1)Μονοδρομήσεις – Αντιδρομήσεις, περιορισμού κυκλοφορίας, οδών: Αφορούν αιτήσεις 

Δημοτών ,προτάσεις Τοπικών συμβουλίων και προτάσεις της Υπηρεσίας.   

2) Τοποθέτηση σημάνσεων για τον καθορισμό προτεραιότητας οδών ( ΣΤΟΠ ).    

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

4) Διάφορα θέματα». 

    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 1/7/2010 
                                                              Η Γραμματέας          
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