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ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το 3/2017 πρακτικό της Επιτροπής
Κυκλοφορίας του Δήμου

Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθ. Πρωτ. 98390/22-8-2017 πρακτικό της Επιτροπής κυκλοφορίας του Δήμου
Ηρακλείου
2. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν το Δημοτικό οδικό δίκτυο και δεν
έρχονται σε αντίθεση με τις γενικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ισχύουν σήμερα
στην περιοχή και είναι σύμφωνες με τις εθνικές ή Διεθνείς πρότυπες οδηγίες και
προδιαγραφές, καθώς και με την παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.2696/1999 «Κώδικας οδικής
κυκλοφορίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Την αριθ. Οικ. 52488/16-11-2001 (ΦΕΚ 18Β/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ειδικές
ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και συγκεκριμένα το άρθρο 6 που αναφέρεται στις
οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους».
4. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
5. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 52
παρ.1 του ΚΟΚ.
Εισηγούμαστε για τα παρακάτω θέματα που έχουν ως εξής:
1. Την μη τοποθέτηση γενικής θέσης ΑΜΕΑ επί της Λ. Κνωσσού μεταξύ των οδών Ηούς και
Επών, για το λόγο ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση λόγω ύπαρξης
ποδηλατόδρομου.

2. Τη μη τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 STOP σε όλες τις κάθετες οδούς με την οδό Ταγμ.
Γιακουμάκη από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου εως τη συμβολή της με την
οδό Παρασκευοπούλου, για το λόγο ότι πρέπει να μελετηθεί η ευρύτερη περιοχή και να
εκπονηθεί μια μελέτη ιεράρχησης του οδικού δικτύου.
3. Τον μη χαρακτηρισμό ως δρόμων προτεραιότητας των οδών Αρχελάου και Γ.
Φραγκουλιτάκη ,για το λόγο ότι πρέπει να μελετηθεί η ευρύτερη περιοχή και να εκπονηθεί
μια μελέτη ιεράρχησης του οδικού δικτύου.
4. Τη μη τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 STOP σε όλες τις κάθετες οδούς με την οδό Νικολάου
Πετρίδη, για το λόγο ότι πρέπει να μελετηθεί η ευρύτερη περιοχή και να εκπονηθεί μια
μελέτη ιεράρχησης του οδικού δικτύου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
1.
2.
3.

Τμήμα Πρωτοκόλλου
Aρχείο Διεύθυνσης
Αρχείο δ/ντού

Ακριβές αντίγραφο του
Πρωτοτύπου της Υπηρεσίας

