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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 33 
(Αριθμός πρακτικού 5) 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της 
κ.κ. Αντιδήμαρχος Ρασούλης Ιωάννης ως Πρόεδρο, Κυπραίος Ανδρέας ως  αντιπρόεδρος, 
Χαιρέτης Εμμανουήλ, Πλερωνάκη Μυρωνία, Ινιωτάκης Πέτρος, Μανδαλάκης Γεώργιος, 
Τσαπάκης Ιωάννης, Ψαρράς Ιωάννης. Αρχοντάκη Στυλιανή και Αμανατίδου Λεμονιά 
Απούσα η κα  Σπανάκη–Κοχιαδάκη Αθηνά  
  Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 
17/05/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 π.μ     
   Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.51101/16-05-2016 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου,  παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου  
Ψυκάκος Βαγγέλης. 
       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη 
συνεδρίαση.- 
 
Θέμα 5: Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 1/2016 της Επιτροπής 
Κυκλοφορίας.  
 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τo με αριθμ. πρωτ. 
33511/29.03.2016, πρακτικό 1/2016 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, 
με :  
  
 Διάβαση πεζών επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως (συμβολή με την οδό 1821) 
 Χώρος προσωρινής στάσης για τα τουριστικά λεωφορεία επί της οδού Αγ. Μηνά 
 Αίτημα του συλλόγου ιδιοκτητών ταξί Ηρακλείου 
 μονοδρόμηση της οδού Νίκου Ξυλούρη 
 τοποθέτηση ανακλαστήρων Οδοστρώματος (μάτια γάτας) στις διασταυρώσεις 

Ισαύρων και Γορτύνης 
 τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αθητάκη 
 μονοδρόμηση της οδού Λευκωσίας (περιοχή Jumbo) 
 τοποθέτηση σημάτων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά 

της οδού Εφόδου 
 την μονοδρόμηση της οδού Ιόλης. 
 α) την μονοδρόμηση ανώνυμης οδού από την οδό Πικροδάφνης αρ. 28 με 

κατεύθυνση προς την οδό Αρχελάου στον Άγιο Ιωάννη και β) την μονοδρόμηση ενός 
εκ των τριών οδών (Παρασκευοπούλου, Πατρ. Φωτίου, Ροδοκανάκη), για εύκολη 
πρόσβαση προς την οδό Βρυούλων. 

 ρύθμιση της κυκλοφορίας στο 15° Δημοτικό Σχολείο 
 τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης εντός των ορίων του οικισμού 

Προφήτη Ηλία 
 κατάργηση μονοδρόμησης στην Δημοτική Κοινότητα Σκαλανίου 
 μονοδρόμηση της οδού Αντωνίου Δομαλάκη 
 μονοδρόμηση της οδού Αντωνίου Βορεάδη 
 προσωρινή μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Χατζογιώργη 
 την τοποθέτηση Ανακλαστήρων Οδοστρώματος (μάτια γάτας) και την διαγράμμισης 

οριζόντιας σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί του οδοστρώματος σε συμβολές  οδών 



 μονοδρόμησης της ανωνύμου οδού που διέρχεται έξω από το 5° Δημοτικό Σχολείο 
και το 53° Νηπιαγωγείο Ηρακλείου με κατεύθυνση προς την οδό Οικονομάκη 

 παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων 
 παραχώρηση θέσεων στάθμευσης Υπηρεσιακών λεωφορείων για τις ανάγκες της  

Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου 
 γνωμοδότηση  για την κυκλοφοριακή επίπτωση της μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς 

της Παρασκευής 
 διάφορα αιτήματα δημοτών και επιχειρήσεων 
    
 Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει 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 για 10 ημέρες, προκειμένου  να εκφράσουν τις 
απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.          
 
         Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία ο κ. 
Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας. 
 Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια ο 
κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως 
      

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
     Αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τo με αριθμ. Πρωτ. 33511/29.03.2016, πρακτικό 1/2016 της Επιτροπής 
Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου  

2. Τις διατάξεις του Δημοτικού 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 
  
Θέτει σε δημόσια διαβούλευση με ενδιαφερόμενους πολίτες το πρακτικό κυκλοφορίας 
1/2016  με θέματα: 
 
  
 Διάβαση πεζών επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως (συμβολή με την οδό 1821) 
 Χώρος προσωρινής στάσης για τα τουριστικά λεωφορεία επί της οδού Αγ. Μηνά 
 Αίτημα του συλλόγου ιδιοκτητών ταξί Ηρακλείου 
 μονοδρόμηση της οδού Νίκου Ξυλούρη 
 τοποθέτηση ανακλαστήρων Οδοστρώματος (μάτια γάτας) στις διασταυρώσεις 

Ισαύρων και Γορτύνης 
 τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αθητάκη 
 μονοδρόμηση της οδού Λευκωσίας (περιοχή Jumbo) 
 τοποθέτηση σημάτων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά 

της οδού Εφόδου 
 την μονοδρόμηση της οδού Ιόλης. 
 α) την μονοδρόμηση ανώνυμης οδού από την οδό Πικροδάφνης αρ. 28 με 

κατεύθυνση προς την οδό Αρχελάου στον Άγιο Ιωάννη και β) την μονοδρόμηση ενός 
εκ των τριών οδών (Παρασκευοπούλου, Πατρ. Φωτίου, Ροδοκανάκη), για εύκολη 
πρόσβαση προς την οδό Βρυούλων. 

 ρύθμιση της κυκλοφορίας στο 15° Δημοτικό Σχολείο 
 τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης εντός των ορίων του οικισμού 

Προφήτη Ηλία 
 κατάργηση μονοδρόμησης στην Δημοτική Κοινότητα Σκαλανίου 
 μονοδρόμηση της οδού Αντωνίου Δομαλάκη 



 μονοδρόμηση της οδού Αντωνίου Βορεάδη 
 προσωρινή μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Χατζογιώργη 
 την τοποθέτηση Ανακλαστήρων Οδοστρώματος (μάτια γάτας) και την διαγράμμισης 

οριζόντιας σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί του οδοστρώματος σε συμβολές  οδών 
 μονοδρόμησης της ανωνύμου οδού που διέρχεται έξω από το 5° Δημοτικό Σχολείο 

και το 53° Νηπιαγωγείο Ηρακλείου με κατεύθυνση προς την οδό Οικονομάκη 
 παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων 
 παραχώρηση θέσεων στάθμευσης Υπηρεσιακών λεωφορείων για τις ανάγκες της  

Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου 
 γνωμοδότηση  για την κυκλοφοριακή επίπτωση της μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς 

της Παρασκευής 
 διάφορα αιτήματα δημοτών και επιχειρήσεων 
 
    Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν 
παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.-”. 
 
     
 
 
 

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 

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

Ηράκλειο 18/05/2016 
Ο Γραμματέας 

  


