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ΣΚΟΠΟΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ιαπλάτυνση 
Λεωφόρου 

Λεωφόρος Ικάρου 
Υπάρχει κυρωµένη πράξη. Έχει καθοριστεί η 
τιµή Μονάδος  

Είναι η κεντρική Λεωφόρος που συνδέει το Ηράκλειο 
µε το αεροδρόµιο και τους καλοκαιρινούς κυρίως 
µήνες αντιµετωπίζει τεράστιο κυκλοφοριακό 

πρόβληµα  

Ρυµοτόµηση - 
∆ιάνοιξη 

Οδός Γιαννίκου και Σπιναλόγκας 
Υπάρχει κυρωµένη πράξη. Έχει καθοριστεί η 
τιµή Μονάδος 

Είναι η κεντρική οδός επί της οποίας έχει πρόσοψη 
το ανεγειρόµενο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο 
Ηρακλείου. Η µη διάνοιξη της θα έχει σοβαρές 

συνέπειες στην προσέγγισή του. 

Ρυµοτόµηση - 
∆ιάνοιξη 

Οδός Ρωµανού 

Έχει κυρωθεί η πράξη αναλογισµού, εκκρεµεί ο  
καθορισµός τιµής Μονάδος από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο. Οµοίως ως άνω 

Ρυµοτόµηση - 
∆ιάνοιξη Οδός Ρωµανού και Σπιναλόγκας 

Υπάρχει πράξη αναλογισµού, αναµένεται 
κύρωσή της. Οµοίως ως άνω 

Ρυµοτόµηση - 
∆ιάνοιξη 

Οδός Μιχελιδάκη - Ψαροµηλίγγων 

Υπάρχει κυρωµένη πράξη. Εκκρεµεί ο 
καθορισµός τιµής Μονάδος από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο. 

Βασική οδός στο κέντρο της παλιάς πόλης. Η µη 
διάνοιξη της, µπλοκάρει µεγάλο τµήµα της οδού 

Μιχελιδάκη επίσης σηµαντικής οδού στο κέντρο της 
παλιάς πόλης. 

Ρυµοτόµηση - 
∆ιάνοιξη 

Οδός Αγ. Τίτου και Ιδοµενέως 

Υπάρχει κυρωµένη πράξη. Εκκρεµεί ο 
καθορισµός τιµής Μονάδος από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο. 

Σηµαντικότατη διάνοιξη στο κέντρο της παλιάς 
πόλης. Η διάνοιξη της θα διευκολύνει την 

κυκλοφορία σε µια περιοχή µε µεγάλο κυκλοφοριακό 
πρόβληµα. 

ΧΩΡΟΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΚΟΠΟΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΣΕ 
Μ2  

ΒΑΘΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Χώροι πρασίνου  

Μεταξύ των οδών Πεσόντων, 
Καρίας, Ικάρου και Σταδίου στη 
∆ηµοτική Ενότητα Νέας 
Αλικαρνασσού.(Κ.Χ.. Αριθµός 55)  3400τ.µ. 

Υπάρχει κυρωµένη πράξη 
εφαρµογής 

Κεντρικός χώρος µεγάλης σηµασίας για την 
∆ηµοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασού και την 
ευρύτερη περιοχή 

Μεσαµπελιών σε επαφή µε ρέµα 
Ερυθραίας. .(Κ.Χ.. Αριθµός 1888) 6.684,91τ.µ. 

Υπάρχει κυρωµένη πράξη 
εφαρµογής 

Υποχρέωση αποζηµίωσης προς τους ιδιοκτήτες 
µόνο για 1100  τ.µ. 

Θέρισος- ∆ειλινά- Κορώνη- 
Μασταµπάς  (Κ.Χ. Αριθµός2241) 39.119,5τ.µ. 

Υπάρχει κυρωµένη πράξη 
εφαρµογής 

Υποχρέωση αποζηµίωσης προς τους ιδιοκτήτες 
µόνο για 6807,5  τ.µ. 

Θέρισος- ∆ειλινά- Κορώνη- 
Μασταµπάς  (Κ.Χ.Αριθµός 2239) 17.670,13τ.µ. 

Υπάρχει κυρωµένη πράξη 
εφαρµογής 

Υποχρέωση αποζηµίωσης προς τους ιδιοκτήτες 
µόνο για 5204 τ.µ. 

 


