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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 96 
                                                  (Αριθμός πρακτικού 4) 
     Η Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα μέλη της κ.κ. 
Γιάννη Κουράκη Δήμαρχο Ηρακλείου, Πρόεδρο, Γ.Καραντινός, Αντ/δρο (προσήλθε στη 
συζήτηση του 14ου θέματος), Βιργ. Αληγιζάκη, Γ. Βασιλειάδη, Στρ.Δαγκωνάκη, 
Κων.Καμπανό, Βασ.Κλάδο, Γ.Μπότη-Μαθιουδάκη, Γ.Σκουλατάκη & Θεόφιλο Τρουλλινό. 
Απούσης της κ Θ.Βρέντζου . 
     Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 19/2/2008 ΗΜΕΡΑ 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 13,00. 
     Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ'αριθμ. 15517/15.2.2008 πρόσκληση του κ.   
Προέδρου, παρούσες είναι και οι γραμματείς της επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Ζωή 
Διλβόη και Μαρία Σφακιανάκη. 
     Η Δημαρχιακή Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 
Θέμα 11ο : «Κυκλοφοριακή μελέτη.» 
 
      Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι για τη λήψη απόφασης για τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον 
προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων ή εγκαταστάσεων 
ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους , αρμοδιότητας του Δήμου,  
σύμφωνα με το άρθρο 79 Ν. 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται 
κανονιστική απόφαση .   
    Την έκδοση των αποφάσεων αυτών εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημαρχιακή 
Επιτροπή.  
   Προκειμένου η Δ.Ε να διαμορφώσει την εισήγησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο θα 
πρέπει να λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών 
και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, τις 
παρατηρήσεις και τις προτάσεις των φορέων  αυτών και τις τυχόν ειδικές μελέτες που 
έχουν εκπονηθεί σχετικά με το θέμα.  
    Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων η προτεινόμενη  κυκλοφοριακή 
μελέτη που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση  και σχέδιο όπου αποτυπώνονται οι θέσεις 
στάθμευσης ταξί , διαμορφώθηκε μετά τη διαβούλευση που έγινε με τους εμπλεκόμενους 
φορείς .  
    Στη διαβούλευση που έγινε από την Υπηρεσία  συμμετείχαν και συζητήθηκε διεξοδικά η 
προτενόμενη από το μελετητή κυκλοφοριακή μελέτη, με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες 
(αστικό , ΚΤΕΛ, ταξί), τους εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου, του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου και της Επιτροπής κυκλοφορίας .  
   Στη συνέχεια ο μελετητής αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις και παρατηρήσεις όλων των 
φορέων που προαναφέρονται, μας υπέβαλε την παρακάτω ολοκληρωμένη πρόταση 
κυκλοφοριακής μελέτης .  
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   Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την ανάρτηση και δημοσιοποίηση της μελέτης, όπως 
ορίζει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προκειμένου να κατατεθούν τυχόν απόψεις 
και παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενους φορείς και στη συνέχεια να παραπεμφθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
    Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη κ.κ. Βιργ. Αληγιζάκη και Γεωργία Μπότη-
Μαθιουδάκη διαφωνούν επειδή θεωρούν ότι δεν τηρήθηκε η σωστή διαδικασία.   
                                        Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
   Αφού έλαβε υπόψη της: 
1.   Την κυκλοφοριακή μελέτη, όπως διαμορφώθηκε μετά τη διαβούλευση που έγινε με 
τους εμπλεκόμενους φορείς, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
2.   Τη συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 . 
3. Την εισήγηση της Υπηρεσίας.  
                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
Α.   Την ανάρτηση και δημοσιοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, όπως διαμορφώθηκε 
μετά τη διαβούλευση, προκειμένου να κατατεθούν τυχόν πρόσθετες απόψεις και 
παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενους φορείς & πολίτες και στη συνέχεια να παραπεμφθεί 
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2007 . 
 
Β.  Ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Γεώργ. Καραντινός και τα μέλη κ.κ. Βιργ. Αληγιζάκη 
και Γεωργία Μπότη-Μαθιουδάκη διαφωνούν επειδή θεωρούν ότι δεν τηρήθηκε η σωστή 
διαδικασία.  - 
 

΄Εγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 
Ο Πρόεδρος                               Τα  Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 11/3/2008 
Η Γραμματέας 
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