
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο 31/07/13  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      Αρ. Πρωτ.  133668 
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση : Χαρκούτση και Σοφοκλή Βενιζέλου 
Ταχ. Κώδικας: 71202 Ηράκλειο 
Πληροφορίες : Σκουρέλλος ∆ηµήτρης 
Tηλέφωνο : 2813-409500 
Fax : 2813-409555      

Προς: 
1.κο Γενικό  Γραµµατέα Αποκ/νης ∆ιοίκησης 
Κρήτης 
2.∆/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης 
3.κο Περιφερειάρχη Κρήτης 
4.κο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου Περιφέρειας  Κρήτης 
5. κα Αντιεισαγγελέα Εφετών Αν. Κρήτης για 
θέµατα περιβάλλοντος κα Βλάχου 
6.κο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Ηρακλείου 
7. κο Αστυνοµικό ∆/ντη Ηρακλείου 
8.Αστυνοµική ∆/νση Ηρακλείου, Τµήµα Τροχαίας,  
9. Λιµενική Αστυνοµία 
10. Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου 

 
 
Θέµα: Κυκλοφοριακή συµφόρηση εξαιτίας της παρεµπόδισης της ολοκλήρωσης 
εργασιών για τη σύνδεση της οδού Σεφέρη µε την παραλιακή οδό.  
 
 Με την εφαρµογή του σχεδίου πόλης στην περιοχή “Θαλασσινά” και τη 
διακοπή των εργασιών στην οδό Σεφέρη, έγινε αδύνατη η πρόσβαση των κατοίκων 
και επισκεπτών της Νέας Αλικαρνασσού από την Παραλιακή Λεωφόρο. 
 Η Λ. Ικάρου,  αναλαµβάνει πλέον να εξυπηρετήσει τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και όσους κινούνται προς και από την πόλη της Νέας Αλικαρνασσού, τις 
φυλακές, το Αεροδρόµιο Ηρακλείου, τη ΣΕΑΠ, την 126ΣΜ, το Λιµάνι, το 
υποκατάστηµα ΙΚΑ, το υποκατάστηµα ΟΑΕ∆,  τις τράπεζες, το Αστυνοµικό Μέγαρο, 
διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου, εµπορικά καταστήµατα κλπ. 
 Ο ήδη βεβαρηµένος κυκλοφοριακός φόρτος της Λ. Ικάρου αυξάνεται µε 
αποτέλεσµα ο χρόνος αναµονής στα φανάρια του κόµβου Λ. Ικάρου -Καζαντζίδη, να 
ξεπερνά τα  30 λεπτά, ενώ η δυσφορία των χρηστών της οδού είναι έντονη. 
 Παράλληλα, υπάρχει αδυναµία άµεσης πρόσβασης των οχηµάτων άµεσης 
ανάγκης (ασθενοφόρα , πυροσβεστικά οχήµατα κλπ) στο βόρειο δυτικό  τµήµα της 
πόλης της Νέας Αλικαρνασσού και εµποδίζεται το έργο υπηρεσιών πολιτικής 
προστασίας σε περιπτώσεις ακραίων φαινοµένων (σεισµοί, πληµµύρες κλπ). 
 Κατά τη γνώµη µας η άµεση ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης της οδού 
Σεφέρη µε την παραλιακή οδό, θα συνέβαλε στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
και στη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης. 
 
                                         Ο ∆/ντης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
α/α ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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