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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 61 
(Αριθμός πρακτικού 16) 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα μέλη 

της κ.κ. Αντιδήμαρχο Αναστασάκη Ιωάννη, ως Πρόεδρο,  Τσαπάκη Ιωάννη,  Χαιρέτη 
Εμμανουήλ, Ινιωτάκη Πέτρο,  Σπανάκη- Κοχιαδάκη Αθηνά, Μανδαλάκη Γεώργιο, 
Αμανατίδου Λεμονιά  και Πλερωνάκη Μυρωνία, τακτικών μελών και Μερονιανάκη 
Μαρίνου αναπληρωματικού μέλους. 
 Απόντων των κ.κ. Κυπραίου Ανδρέα και Ψαρρά Ιωάννη οι οποίοι αν και 
κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 
 Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Ηρακλείου στις 
03/11/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 π.μ. 
 Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 146307/30-10-2015 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής 
υπάλληλος του Δήμου Βαγγέλης Ψυκάκος. 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη 
συνεδρίαση.- 
 
Θέμα 1ο: «Έγκριση χαρτογραφικού υπόβαθρου που συνοδεύει την 
Κανονιστική Πράξη Κοινοχρήστων Χώρων της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου.» 
 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 
148277/03-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας  Τμήμα Πολεοδομικών 
Μελετών,  που έχει ως εξής: 
«ΣΧΕΤ.:  
1. Η 602/2015 Απόφαση Δ.Σ. Ηρακλείου 

   
Σε συνέχεια της 602/2015 Απόφασης Δ.Σ. Ηρακλείου, με την οποία εγκρίθηκε 

η Κανονιστική Πράξη Κοινοχρήστων Χώρων εντός της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, σας 
στέλνουμε το χαρτογραφικό υπόβαθρο που τη συνοδεύει. 

Το υπόβαθρο αυτό εκπονήθηκε από την Πολεοδομία Ηρακλείου, και αφενός 
έλαβε υπόψη τους ήδη παραχωρημένους χώρους βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα 
από το αντίστοιχο τμήμα του Δήμου Ηρακλείου, αφετέρου τις δεσμεύσεις της 
πρόσφατα  ψηφισθείσας  Κανονιστικής, τις οποίες και εξειδικεύει χωρίς κατ’ ανάγκη 
να εξαντλούνται τα επιτρεπόμενα μεγέθη. 

Επίσης αποτυπώνονται και οριοθετούνται  χώροι που θα μπορούσαν να 
παραχωρηθούν πέραν των ήδη παραχωρημένων. Αλλά και ελέγχονται οι ήδη 
παραχωρημένοι χώροι σχετικά με τις κατευθύνσεις και δεσμεύσεις της Κανονιστικής 
που εγκρίθηκε. 

Η πρόταση αυτή, προέκυψε μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους 
εμπλεκομένους φορείς. Με την διαβούλευση που θ ακολουθήσει, θα προκύψουν 
τυχόν διορθώσεις και θα οριστικοποιηθούν οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι. 

Σας υποβάλλουμε τις 20 πινακίδες (με τον οδηγό διανομής) του 
χαρτογραφικού υπόβαθρου, και παρακαλούμε για την έγκριση τους.» 



 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη της επιτροπής ότι το θέμα εισάγεται 
για  συζήτηση ως κατεπείγον & ζήτησε από την Επιτροπή να αποφανθεί για το 
κατεπείγον ή όχι. 
  Τα μέλη της Επιτροπής δέχτηκαν και μετά την ανακοίνωση των παραπάνω 
ακολούθησε σχετική συζήτηση κατά την οποία ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε 
διαβούλευση, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί 
σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.          
      Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
     Αφού έλαβε υπόψη της : 

 Την με αριθ. πρωτ. 148277/03-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας 
Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών 

 Την 602/2015 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου 
 Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 

3463/2006 
 Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  O M O Φ Ω Ν Α 
 
Θέτει σε δημόσια διαβούλευση το χαρτογραφικό υπόβαθρο που  συνοδεύει την   
Κανονιστική Πράξη Κοινοχρήστων Χώρων της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου και τους 
σχετικούς πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους 
οι ενδιαφερόμενοι πολίτες  για τυχόν διορθώσεις και την οριστικοποίηση των προς 
παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων. 
 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε 
Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 17/12/2015 
Ο Γραμματέας 

 
 

 


