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(Αριθµός πρακτικού 3 ) 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. 
Μιχαήλ Περισυνάκη, Αντιδήµαρχο, ως Πρόεδρο, κ.κ Αγαπάκη ∆ηµήτριο,  Μηλάκη 
Εµµανουήλ, Σπυριδάκη ∆ηµήτριο, ∆ολαψάκη Κων/νο, ∆ροσίτη Ιωάννη ,  Ξυλούρη – 
Ξηµέρη Μαρία, Τιτοµιχελάκη – Μπέρκη Μαρία, Συντιχάκη Καλλιόπη και Βασιλακάκη 
Μαρία. 

Απόντων των κ.κ  Γιάνναρη Ευσεβίας και Σκεπάρνη Γεωργίου.  
       Συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου στις 21/06/2011 
ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30 µ.µ.          
      Τα µέλη κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ΄αριθµ 89579/17-06-2011 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου,  παρόντες  είναι και οι γραµµατείς της επιτροπής υπάλληλοι του ∆ήµου,  
Πιλάτου Στέλλα και Ψυκάκος Βαγγέλης. 
       Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  βρισκόµενη σε νόµιµη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 
Θέµα 7o:«∆ηµόσια διαβούλευση για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε διάφορες οδούς 
της πόλης µας».  
      Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της επιτροπής την αριθµ.πρωτ.60084/10.5.2011 
εισήγηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας Εξωραϊσµού & Φωτισµού µε το οποίο διαβιβάζεται 
το πρακτικό 3/2010 που αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης µας 
µετά από προτάσεις φορέων και δηµοτών, προκειµένου αφού δοθεί σε διαβούλευση - 
σύµφωνα µε το άρθρο 79, παρ.2 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και του άρθρου 73 του 
Ν.3852/2010 -   για να εκφράσουν τυχόν απόψεις οι διάφορες φορείς, η  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ψήφισή του.          
      Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος προτείνει την έναρξη διαβούλευσης για 20 ηµέρες µε τους 
αρµόδιους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς  φορείς  και οµάδες πολιτών, προκειµένου να 
υποβληθούν παρατηρήσεις και απόψεις 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 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 
     Αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Την αριθµ.πρωτ. 60084/10.5.2011 εισήγηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας 
Εξωραϊσµού & Φωτισµού  

2. το πρακτικό 3/2010 που αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε διάφορες οδούς της 
πόλης µας. 

3. Τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79. και το άρθρο 73 του 
Ν.3852/2010 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
      Θέτει σε δηµόσια διαβούλευση για 20 ηµέρες µε τους αρµόδιους κοινωνικούς και 
επαγγελµατικούς φορείς και οµάδες πολιτών, πρακτικό 3/2010 που αφορά κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης µας. 
      Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, θα συζητήσει το θέµα και τις τυχόν 
παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

΄Εγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε  
Ο Πρόεδρος                               Τα  Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για ∆ηµοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 22/06/2011  
Η/Ο Γραµµατέας 

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩ0Ο-Ρ


