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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. 
Περισυνάκη Μιχάλη, ως Πρόεδρο, κ.κ., Μηλάκη Εµµανουήλ, Ξυλούρη- Ξηµέρη Μαρία, 
Σπυριδάκη ∆ηµήτριο, Σκουλατάκη Γεώργιο, Τιτοµιχελάκη – Μπέρκη Μαρία, ∆ολαψάκη 
Κων/νο, Συντιχάκη Καλλιόπη και Βασιλακάκη Μαρία.   
   Aπόντων των κ.κ. Αγαπάκη ∆ηµήτριου, ∆ροσίτη Ιωάννη και κας Γιάνναρη Ευσεβείας. 
      Συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου στις 15/7/2011 ΗΜΕΡΑ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 µ.µ.          
      Τα µέλη κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ΄αριθµ.110003/12.7.2011 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου,  παρούσα  είναι και η γραµµατέας της επιτροπής υπάλληλος του ∆ήµου Πιλάτου 
Στέλλα. 
       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόµενη σε νόµιµη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 
Θέµα 1ο: «∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Πρακτικό 1/2011 ».  
 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της επιτροπής τo µε  
αριθµ.πρωτ.110389/13.07.2011, πρακτικό 1/2011 της Επιτροπής Κυκλοφορίας Εξωραϊσµού 
& Φωτισµού, του ∆ήµου Ηρακλείου, µε θέµα: 
«∆ιάφορα θέµατα (θέσεις στάθµευσης , Πεζοδροµήσεις, Μονοδροµήσεις, Τοποθέτηση 
Προστατευτικών & Περιορισµού Κυκλοφορίας (Κολωνάκια, Σαµαράκια), 
Τοποθέτηση Σηµάνσεως  για τον καθορισµό προτεραιότητας οδών (STOP) και για 
απαγόρευση στάσης στάθµευσης  σε οδούς της πόλης ». 
 
    Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας 
∆ήµων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  το θέµα που συζητείται 
σήµερα θα τεθεί σε διαβούλευση για 20 ηµέρες, προκειµένου  να εκφράσουν τις απόψεις-
παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόµενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.          
      Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα µέλη της επιτροπής ότι το θέµα εισάγεται για  
συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης ως κατεπείγον & ζήτησε από την επιτροπή να 
αποφανθεί για το κατεπείγον ή όχι. 
      Τα µέλη της επιτροπής οµόφωνα δέχτηκαν τη συζήτηση του θέµατος ως κατεπείγον 
εκτός ηµερησίας διάταξης 
      
    Η εισήγηση της Υπηρεσίας έγινε δεκτή από τα µέλη της Επιτροπής και τελικά ο κ. 
Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης . 
. 
        

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
     Αφού έλαβε υπόψη της : 
1. Τo µε αριθµ.πρωτ.110389/13.7.2011 πρακτικό αριθ. 1/2011 της Επιτροπής Κυκλοφορίας 

Εξωραϊσµού & Φωτισµού. 
2. Τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/2006 

και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  O M O Φ Ω Ν Α 
Α. Θέτει σε δηµόσια διαβούλευση για 20 ηµέρες µε ενδιαφερόµενους πολίτες τo παρακάτω 
θέµα: 
 «∆ιάφορα θέµατα (θέσεις στάθµευσης , Πεζοδροµήσεις, Μονοδροµήσεις, Τοποθέτηση 
Προστατευτικών & Περιορισµού Κυκλοφορίας (Κολωνάκια, Σαµαράκια), 
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Τοποθέτηση Σηµάνσεως  για τον καθορισµό προτεραιότητας οδών (STOP) και για 
απαγόρευση στάσης στάθµευσης  σε οδούς της πόλης». 
 

    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.- 
 

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 

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

Ηράκλειο 18/7/2011 


