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Η Επιτροπή Κυκλοφορίας συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού (πρώην Δημαρχείο Αλικαρνασσού) τη Τρίτη 23/10//2018 και ώρα 12:30 μ.μ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Αναστασάκη Γιάννη.
Η σύνθεση της επιτροπής σύμφωνα με τις 799/2014 και 267/2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
όπως τροποποιήθηκαν και με την 465/2017 είναι η ακόλουθη:
Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Αυτεπιστασίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πρόεδρος), Μηνάς Καπετανάκης, Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νεκτάριο Ανδρεαδάκη ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Πολιτών», Μαρίνος Παττακός Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Garancini
Gian Andrea Paolo ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Πολιτών», Ιωάννης Ψαρράς, Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσαμπουράκη ως
εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο Ανοιχτοί Ορίζοντες», Ιωάννης Νεονάκης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Αντώνη Αντωνόπουλο, Τοπογράφο Μηχανικό ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες», Συμεών Ερμίδης, τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Μανόλη Καραντεμοίρη ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»,
Μόνα Αμανατίδου, Δημοτική Σύμβουλος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Λεωνίδα Ζαμπετάκη, ως
εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Άμεση Δημοκρατία», Εμμανουήλ Μουρτζακης, Διοικητής Τροχαίας
Ηρακλείου, τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Αστυνόμο Β΄ κ. Στέλιο Καρακούδη, Ιωάννης Σχινάς, Τοπογράφος Μηχανικός τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Μπάκιντα Κώστα ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, Εμμανουήλ Κουμαντάκης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Χουστουλάκη Αλέξανδρο ως εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Καλλέργος Βουλγαράκης, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Ηρακλείου τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του
τον κ. Δοξαστάκη Ευάγγελο αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ως εκπρόσωποι του ΚΤΕΛ Ηρακλείου, Στέφανος Σμυρνιωτάκης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Βαρδαβάκη, ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου, Χαρίτος Παπαδάκης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Μύρωνα Βλατάκη ως εκπρόσωποι των Ιδιοκτητών Σταθμών Αυτοκινήτων, Γεώργιος Βιδάκης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Κοτζιά και 2ο αναπληρωτή του τον κ. Χαράλαμπο
Γερώνυμο ως εκπρόσωποι ΑΜΕΑ, Νίκος Μαυροματάκης, ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος, με α-
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ναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Σερπετσιδάκη ιδιώτη Πολιτικό Μηχανικό, Ιωάννης Νιταδώρος, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, Μενέλαος Μαράκης Πρόεδρος του Συλλόγου Γραφείων Ιδιοκτητών Ενοικιάσεως
Αυτοκινήτων & Δικύκλων «ο Ηνίοχος» και ως αναπληρωματικό μέλος τον κ. Εμμανουήλ Κρανιωτάκη, γενικό
γραμματέα του συλλόγου.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι: Γιάννης Αναστασάκης (πρόεδρος), Μαρίνος Παττακός Δημοτικός
Σύμβουλος τακτικό μέλος ( τον αντικατάστησε η Πλατάκη Βούλα Δ/ντρια Δημοτικής Αστυνομίας), Ιωάννης Νεονάκης Αρχιτέκτων Πολεοδόμος ως εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες», Συμεών Ερμίδης τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Λεωνίδας Ζαμπετάκης αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Άμεση Δημοκρατία», Ιωάννης Σχινάς
Τοπογράφος Μηχ/κός, Καλλέργος Βουλγαράκης τακτικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Ηρακλείου,
Στέφανος Σμυρνιωτάκης τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου, Γεώργιος Βιδάκης τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος ΑΜΕΑ, Μενέλαος Μαράκης Πρόεδρος του Συλλόγου Γραφείων Ιδιοκτητών Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων & Δικύκλων «ο Ηνίοχος» και ως
αναπληρωματικό μέλος τον κ.Εμμανουήλ Κρανιωτάκη, γενικό γραμματέα του συλλόγου.
Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν η κα Χαιρέτη Πελαγία, υπεύθυνη του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου, από την 1η Δημοτική Κοινότητα παραστάθηκε η κα. Μαρίνα Ανδρονά –
Κοντογιαννάκη και από την 3η Δημοτική Κοινότητα παραστάθηκε ο κος Νικόλαος Τσαγκαράκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Με την έναρξη της συνεδρίασης υποβλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής τα παρακάτω θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το 1ο θέμα αφορά την διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δημοκρατίας σε απόσταση 20μ. από
τους φωτεινούς σηματοδότες στη συμβολή Λ. Δημοκρατίας και Χαριλάου Τρικούπη. Θα επιτρέπεται η ολιγόλεπτη
στάση 20 λεπτών, για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της οδού Δημοκρατίας και θα τοποθετηθεί πληροφοριακή σήμανση Ρ-39 (Απαγορεύεται η στάθμευση) με αρχή και τέλος. Επίσης θα τοποθετηθούν πλαστικοί
επαναφερόμενοι οριοδείκτες επί του οδοστρώματος (προς βορρά) από το τέλος του χώρου φορτοεκφόρτωσης
εως τους φωτεινούς σηματοδότες για εξασφάλιση αποφυγής της παράνομης στάθμευσης.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Μετά από συζήτηση των μελών της επιτροπής η πρόταση έγινε δεκτή, για την διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης (ολιγόλεπτη στάση 20 λεπτών) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της οδού Δημοκρατίας και τοποθέτηση οριοδεικτών επί του οδοστρώματος όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο 24.
Ο κος Συμεών Ερμίδης ψήφισε παρών.
Το 2ο θέμα αφορά την διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Γερωνυμάκη πριν την συμβολή με
την οδό Τίτου Γεωργιάδη στην υφιστάμενη εσοχή, για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της οδού Γερωνυμάκη.
Θα επιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάση 20 λεπτών, για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και θα τοποθετηθεί πληροφοριακή σήμανση Ρ-39 (Απαγορεύεται η στάθμευση) με αρχή και τέλος, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο
σχέδιο 25.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Μετά από συζήτηση των μελών της επιτροπής η πρόταση έγινε δεκτή. Ο κ. Συμεών Ερμίδης ψήφισε παρών.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Το Τμήμα Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, διαπιστώνοντας κυκλοφοριακά προβλήματα και ανάγκες της πόλης μας εισηγείται τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1Ο
Υποχρεωτική διακοπή της πορείας των οχημάτων στη συμβολή της οδού Αντωνίου Δομαλάκη με ανώνυμη οδό προς βορρά, περιοχή Καμινίων
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
5. Το Π.Δ ΦΕΚ 128Α23-8-1958 και το Β.Δ. 15-8-1958, όπου εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλης.
6. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.3 του

ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48

του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Στις πόλεις - και σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματός μας και στην πόλη του Ηρακλείου- παρότι η μέση ταχύτητα των οχημάτων είναι περίπου η μισή σε σχέση με εκείνη στο υπεραστικό δίκτυο, η μεγάλη πυκνότητα
της κυκλοφορίας και διασταυρώσεων οδηγεί σε αυξημένο αριθμό εμπλοκών και αντίστοιχα σε μεγαλύτερη
πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων. Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2018), με εξαίρεση την Παλιά
Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι
όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα
κάτωθι:
α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου,
β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής,
γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,
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δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες
προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,
ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε
γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη Εφαρμογής ΚΜ (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, Π.Ε.,
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η υπό αξιολόγηση περιοχή βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 1398,1399 και Χ1002 στην περιοχή του σχεδίου πόλης,
στην περιοχή Καμίνια του Δήμου Ηρακλείου, η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 23-8-1958 Π.Δ ΦΕΚ
128Α και το Β.Δ. 15-8-1958. Ειδικότερα οι εξεταζόμενοι οδοί είναι η οδός Αντ. Δομαλάκη και η ανώνυμη οδός
που συμβάλει κάθετα στην οδό Αντ. Δομαλάκη και οριοθετείται δεξιά, πριν την έξοδο της οδού Αντ. Δομαλάκη
στην οδό Μάχης Κρήτης. Η οδός Αντ. Δομαλάκη από τη συμβολή της με την Λ. 62 Μαρτύρων εως την οδό Γ. Μαράντη είναι διπλής κυκλοφορίας, από τη συμβολή με την Γ. Μαράντη μέχρι την Μ. Φανερωμένης είναι μονόδρομος και συνεχίζει διπλής κυκλοφορίας μέχρι την έξοδο της στην οδό Μάχης κρήτης. Στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζεται αυξημένη οικιστική πυκνότητα.

Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση
Η ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης ωστόσο περικλείεται από τις κύριες αρτηρίες – σύμφωνα και με την οργάνωση
του ΓΠΣ Ηρακλείου (ΦΕΚ 122/23-3-2009) - 62 Μαρτύρων, δυτική παραλιακή λεωφόρος μέχρι τις εκβολές του
Γιόφυρου.
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Εικόνα 2. Απόσπασμα χάρτη περιοχής παρέμβασης – Απόσπασμα εγκεκριμένου ΓΠΣ Ηρακλείου με εμφανή τα
οδικά τμήματα ή τις υπό εξέταση οδούς
Η υπό αξιολόγηση οδός λειτουργεί κατά κανόνα για την τοπική εξυπηρέτηση (μετακινήσεις εντός οικισμού προς προάστια και κέντρο πόλης) .Σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου, η οδός Αντ. Δομαλάκη ανήκει σε
περιοχή γενικής κατοικίας.
Σημειώνεται εδώ ότι η οδός Αντ. Δομαλάκη παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά συλλεκτήριας οδού γειτονιάς χωρίς
ωστόσο να έχει λάβει ανάλογο χαρακτηρισμό σε θεσμικό επίπεδο. Επιπλέον η οδός Αντ. Δομαλάκη διακρίνεται
για τα χαρακτηριστικά διαμπερούς ροής της εξυπηρετώντας την κίνηση από την Λ. 62 Μαρτύρων προς την οδό
Ελευθέρνης μέσω της οδού Γ. Μαράντη και από τη Λ. 62 Μαρτύρων προς Γιόφυρο με στόχο την αποφυγή των
καθυστερήσεων όσων κινούνται από Θέρισσο και Λ. 62 Μαρτύρων προς τα δυτικά της πόλης.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη ιεράρχησης του οδικού δικτύου στην περιοχή το τμήμα κυκλοφορίας με παλαιότερες εισηγήσεις του έχει τοποθετήσει σήμανση stop σε οδούς κάθετες στην Αντ. Δομαλάκη.
Κατά μήκος της οδού Αντ. Δομαλάκη συναντώνται χρήσεις γης όπως: κατοικία και τοπικά καταστήματα αναψυχής.
Η οδός που εξετάζεται στην παρούσα τεχνική έκθεση κατά προτεραιότητα – αναφορικά με τις παρεμβάσεις για
λόγους ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας- είναι η συμβολή της οδού Αντ. Δομαλάκη με την ανώνυμη οδό πριν την
έξοδο της Αντ. Δομαλάκη στην οδό Μάχης Κρήτης, όπου έχουν εντοπιστεί ζητήματα συστηματικής παραβίασης
της προτεραότητας των οχημάτων που εισέρχονται από δεξιά προς την οδό Αντ. Δομαλάκη.
Η υπό αξιολόγηση περιοχή λειτουργεί κυρίως για την τοπική εξυπηρέτηση εντός γειτονιάς ενώ η κοντινότερη αρτηρία με συνδυασμένα υπερτοπικά χαρακτηριστικά είναι η Λ. 62 Μαρτύρων στα νότια και η παραλιακή οδός στα
βόρεια.
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Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα στη συμβολή της οδού Αντ. Δομαλάκη με την ανώνυμη οδό

Εικόνα 4. Σημερινή εικόνα στη συμβολή της οδού Αντ. Δομαλάκη με την Μάχη Κρήτης, που υπάρχει σήμανση
stop.
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται συστηματική παράνομη παραβίαση της προτεραιότητας από δεξιά σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ζήτημα που χρήζει ρύθμιση.
Για την άρση της προαναφερόμενης αστοχίας και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή
μελέτης, προτείνεται:
-

η υποχρεωτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της κάθετης οδού στη συμβολή με την Αντ.
Δομαλάκη. Η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί είναι πινακίδα Ρ2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) και αποτυπώνεται στο σχ. 1
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Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την υποχρεωτική διακοπή
της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της κάθετης οδού στη συμβολή με την Αντ. Δομαλάκη. Η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι πινακίδα Ρ2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) και αποτυπώνεται στο σχ. 1

ΘΕΜΑ 2Ο
Απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Ιτάνου από την οδό Φούμη Πέτρου έως την οδό Μακεδονίας και στην οδό Φούμη Πέτρου από τη συμβολή της με την οδό Ιτάνου έως τη συμβολή της με την Σερρών.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Απόφαση Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013
7. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
8. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
9. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
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Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2018), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει
θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:
α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου,
β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής,
γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,
δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες
προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,
ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε
γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη Εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες.
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η υπό αξιολόγηση περιοχή βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 1153,1152,1148,608 και Χ734 στην περιοχή του σχεδίου
πόλης, στην περιοχή Πατέλλες του Δήμου Ηρακλείου, η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 23-8-1958
Π.Δ ΦΕΚ 128Α και το Β.Δ. 15-8-1958.

Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση
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Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης
Το υπό αξιολόγηση τμήμα των οδών Ιτάνου και Πέτρου Φούμη περικλείεται μεταξύ των οδών Κυρά της Ρώ,
Μακεδονίας Ξυλούρη και Σερρών. Η οδός Ιτάνου μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Φιλελλήνων είναι αμφίδρομη χωρίς διαμορφωμένες εσοχές για τη δυνατότητα στάθμευσης και πλάτος λωρίδας κυμαινόμενο από 3,0
έως και 3,2μ. Επίσης η οδός Π.Φούμη έχει αμφίδρομη κίνηση μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σερρών. Το υπόλοιπο τμήμα της μέχρι την έξοδο της στην οδό Κ. Μπαντουβά είναι μονόδρομος.
Σημειώνεται εδώ ότι και οι δυο οδοί (Ιτάνου- Π. Φούμη) παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά συλλεκτήριας οδού γειτονιάς χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει ανάλογο χαρακτηρισμό σε θεσμικό επίπεδο. Επιπλέον η οδός Ιτάνου διακρίνεται για τα χαρακτηριστικά διαμπερούς ροής της εξυπηρετώντας την κίνηση από την οδό Εθν. Αντιστάσεως
προς την οδό Κ. Μπαντουβά και την οδό Φιλλελήνων με στόχο την αποφυγή των καθυστερήσεων όσων κινούνται
από την Λ. Δημοκρατίας και την Εθν.Αντιστάσεως προς τα ανατολικά της πόλης.
Κατά μήκος των υπό αξιολόγηση οδών συναντώνται χρήσεις γης όπως: κατοικία, γραφεία, μικρά καταστήματα
εμπορίου και τοπικά καταστήματα αναψυχής.
Οι οδoί που εξετάζονται κατά προτεραιότητα – αναφορικά με τις παρεμβάσεις για λόγους ενίσχυσης της οδικής
ασφάλειας- είναι το τμήμα της οδού Ιτάνου από τη συμβολή με την οδό Π. Φούμη εως τη συμβολή με την οδό Κυρά της Ρω και το τμήμα της οδού Π. Φούμη από τη συμβολή με την οδό Ιτάνου μέχρι τη συμβολή με την οδό Σερρών, όπου έχουν εντοπιστεί ζητήματα συστηματικού εμποδισμού διέλευσης ευάλωτων χρηστών του δικτύου λόγω απουσίας ρυθμίσεων αν και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση τους
υπό την προϋπόθεση κανονιστικών ρυθμίσεων και ελέγχου εφαρμογής. Επιπλέον παρατηρούνται σημειακές παρανομίες όπως η παράνομη στάθμευση.
Αποτελεί περιοχή που ενσωματώνει το σχολικό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου και 5ου ΓΕΛ (επί της οδού Φιλελλήνων) το οποίο προσεγγίζεται από την οδό Φιλελλήνων –Λ. Σκεπετζή ενώ γειτνιάζει με παιδική χαρά και χώρο
αθλητικών εγκαταστάσεων. Επίσης έχει αυξημένη οικιστική πυκνότητα.
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Το παρακείμενο δίκτυο δε βαρύνεται σημαντικά κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών και η
όποια επιβάρυνση έχει τοπικά χαρακτηριστικά.
Η υπό αξιολόγηση περιοχή λειτουργεί κυρίως για την τοπική εξυπηρέτηση εντός γειτονιάς ενώ η κοντινότερη αρτηρία με συνδυασμένα υπερτοπικά χαρακτηριστικά είναι η Εθν. Αντιστάσεως προς Βορρά.
Από το παραπάνω προκύπτει ότι η πεζή κυκλοφορία στην περιοχή είναι αυξημένη και ειδικότερα η πεζή κυκλοφορία ηλικιωμένων και ανήλικων προς τους χώρους άθλησης, τα σχολεία και την παιδική χαρά.

Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα της οδού Ιτάνου στη συμβολή της με την οδό Κυρά της Ρω
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Εικόνα 4. Σημερινή εικόνα της οδού Ιτάνου στη συμβολή της με την οδό Π.Φούμη

Εικόνα 5. Σημερινή εικόνα της οδού Π.Φούμη
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση, ζήτημα που χρήζει ρύθμιση.
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Για την άρση της προαναφερόμενης αστοχίας και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή
μελέτης, προτείνονται η απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Ιτάνου στη συμβολή της με την οδό Π. Φούμη
έως την οδό Κυρά της Ρω, εκατέρωθεν και επί της οδού Π. Φούμη από την ανατολική πλευρά από τη συμβολή
της με την οδό Ιτάνου μέχρι τη συμβολή με την οδό Σερρών. Η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί είναι
πινακίδες Ρ40 (απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης) και αποτυπώνεται στο σχ. 2.
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Δήμου.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά στην απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Ιτάνου στη συμβολή
της με την οδό Π. Φούμη έως την οδό Κυρά της Ρω, εκατέρωθεν και επί της οδού Π. Φούμη από την ανατολική
πλευρά από τη συμβολή της με την οδό Ιτάνου μέχρι τη συμβολή με την οδό Σερρών όπως αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο 2.

ΘΕΜΑ 3Ο
Τοποθέτηση οριοδεικτών εκατέρωθεν της οδού Κομνηνών στη συμβολή της με την οδό Κονίτσης.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθ. Πρωτ. 49352/13-6-2018 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. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
4. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
5. χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Την αριθ. 40264/4971 απόφαση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών ΦΕΚ 2201/14-11-2007)
7. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/4396/Φ24/22-10-2015 έγγραφο Υπ. Υπ. Μεταφορών & Δικτύων
8. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
9. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
10. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
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άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2018), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει
θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:
α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου,
β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής,
γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,
δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες
προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,
ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε
γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη Εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες.
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η οδός Κονίτσης είναι δημοτικός δρόμος εντός σχεδίου πόλεως, εντός ΓΠΣ Ηρακλείου και εντάσσεται στο παλαιό
σχέδιο εκτός τειχών του 1958. Λόγω της άναρχης στάθμευσης, της έντονης στροφής και της δυσκολίας διέλευσης
του αστικού λεωφορείου στην συμβολή της με την οδό Κομνηνών εισηγούμαστε την τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στην βόρεια πλευρά της από τη συμβολή της με την οδό Νηρέως καθώς και στην νότια πλευρά της παράλληλα με το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου, συν. σχ.3

Εικόνα 1. Σημερινή εικόνα της οδού Κονίτση
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Εικόνα 2. Σημερινή εικόνα στη συμβολή Κονίτσης και Κομνηνών

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση, ζήτημα που χρήζει ρύθμιση.
Για την άρση της προαναφερόμενης αστοχίας και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και την ομαλή
κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μελέτης, προτείνονται η τοποθέτηση οριοδεικτών επί
του οδοστρώματος παράλληλα με το κράσπεδο.
Για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Δήμου.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών, όπως αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο 3.

ΘΕΜΑ 4Ο
Απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Ηρακλείτου από την οδό Αρτεμησίας έως την οδό Μαυσώλου.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 357/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που αφορά την παραλαβή της
κυκλοφορικής μελέτης βόρεια της Λ. Ικάρου.
2. Το αριθ. Πρωτ. 929/27-3-2014 έγγραφο της Δ.νσης Περ. & Χωρικού σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αναφέρει ότι ο έλεγχος της αριθ. 357/2013 απόφασης δεν εμπίπτει στα
πλαίσια του άρθρ. 52 του Κ.Ο.Κ.
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3. 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.
4. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
«Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει )».
5. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
6. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
7. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε
αρ. 52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων
µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
8. Απόφαση Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013
9. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
10. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
11. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα,
καθώς θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 52
παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν.
4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η περιοχή της Αλικαρνασσού και συγκεκριμένα η περιοχή βόρεια της Λ. Ικάρου έχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή
μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αλικαρνασσού
έχουν προκύψει από τη μελέτη αυτή η οποία έχει παραληφθεί με την 357/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η υπό αξιολόγηση περιοχή βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 28,29,23 και 31,30,22 στην περιοχή του σχεδίου πόλης,
στην πολεοδομική ενότητα 17, περιοχές «Θαλασσινά» και Σταδίου, Δήμου Ν. Αλικαρνασσού», ΦΕΚ 336/2007.
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Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση
Η ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης ωστόσο περικλείεται από τις κύριες αρτηρίες – σύμφωνα και με την οργάνωση
του ΓΠΣ Ηρακλείου – Παραλιακή – Λ. Ικάρου

Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης
Το υπό αξιολόγηση τμήμα της οδού Ηρακλείτου περικλείεται μεταξύ των οδών Σεφέρη – Δωδεκανήσου – Μαυσώλου και Αρτεμησίας. Η οδός Ηρακλείτου από τη συμβολή της με την οδό Σεφέρη έως και τη συμβολή της με
την οδό Ηροδότου είναι αμφίδρομη με διαμορφωμένες εσοχές για τη δυνατότητα στάθμευσης και πλάτος λωρίδας
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κυμαινόμενο από 5,50μ. έως 6,20μ. Το υπόλοιπο τμήμα της από την οδό Ηροδότου μέχρι την οδό Σταδίου είναι
μονόδρομος με είσοδο από την οδό Σταδίου και έξοδο προς την οδό Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την Κυκλοφοριακή Μελέτη βόρεια της Λ. Ικάρου και όπως φαίνεται και παρακάτω (ενδ. εικόνα 3),
προτείνεται το τμήμα της οδού Ηρακλείτου από τη Σεφέρη έως τη Δωδεκανήσου ως μονόδρομος, το τμήμα από
την Δωδεκανήσου έως την Ηροδότου με αμφίδρομη κίνηση και το τμήμα από την Ηροδότου έως τη Σταδίου μονόδρομος.
Επιπρόσθετα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους ως έχουν σήμερα
(διπλής κατεύθυνσης) σε συνδυασμό με την παράνομη στάθμευση εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων έκτακτης
ανάγκης καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.
Σημειώνεται εδώ ότι η οδός Ηρακλείτου παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά τοπικού κέντρου γειτονιάς, διακρίνεται για
τα χαρακτηριστικά διαμπερούς ροής της εξυπηρετώντας την κίνηση από την οδό παραλιακή λεωφόρο προς την
περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού με στόχο την αποφυγή των καθυστερήσεων μέσω της Λ. Ικάρου όσων χρειάζεται
να μεταβούν προς τα ανατολικά. (Αερολιμένα Ηρακλείου, Σωφρονιστικό ίδρυμα, διαμέρισμα Ν. Αλικαρνασσού)
Κατά μήκος της υπό αξιολόγησης οδού συναντώνται χρήσεις γης όπως: κατοικία, υπηρεσίες, καταστήματα εμπορίου και τοπικά καταστήματα αναψυχής.
Η

οδός που εξετάζεται κατά προτεραιότητα – αναφορικά με τις παρεμβάσεις για λόγους ενίσχυσης της οδικής

ασφάλειας- είναι το τμήμα της οδού Ηρακλείτου από τη συμβολή με την οδό Σεφέρη έως τη συμβολή με την οδό
Αρτεμησίας όπου έχουν εντοπιστεί ζητήματα συστηματικού εμποδισμού της απρόσκοπτης διέλευσης της κυκλοφορίας λόγω της παράνομη στάθμευσης που παρατηρείται συστηματικά.
Αποτελεί περιοχή που ενσωματώνει το σχολικό συγκρότημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου (επί της οδού Μαυσώλου) και τον παιδικό σταθμό στη συμβολή Ηρακλείτου – Μαυσώλου ενώ γειτνιάζει με παιδική χαρά και έχει αυξημένη οικιστική πυκνότητα.
Το παρακείμενο δίκτυο βαρύνεται κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών και η όποια επιβάρυνση έχει τοπικά χαρακτηριστικά.
Η υπό αξιολόγηση περιοχή λειτουργεί κυρίως για την τοπική εξυπηρέτηση εντός γειτονιάς ενώ η κοντινότερη αρτηρία με συνδυασμένα υπερτοπικά χαρακτηριστικά είναι η Λ. Ικάρου και η παραλιακή οδός.
Από το παραπάνω προκύπτει ότι η πεζή κυκλοφορία στην περιοχή είναι αυξημένη και ειδικότερα η πεζή κυκλοφορία ηλικιωμένων και ανήλικων προς τα σχολεία και την παιδική χαρά.
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Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα της οδού Ηρακλείτου στο τμήμα από Μαυσώλου έως Αρτεμησίας.
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση, ζήτημα που χρήζει ρύθμιση.
Για την άρση της προαναφερόμενης αστοχίας και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή μελέτης, προτείνονται:
α. η απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Ηρακλείτου στη νότια πλευρά στο τμήμα από την οδό Δωδεκανήσου έως την οδό Αρτεμησίας.
Β. Η μονοδρόμηση του τμήματος από την Σεφέρη έως την οδό Δωδεκανήσου με φορά προς ανατολικά.
Η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί αποτυπώνεται στο σχ. 4
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Δήμου.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εγκρίθηκε ομόφωνα:
Α. η απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Ηρακλείτου στη νότια πλευρά, στο τμήμα από την οδό Δωδεκανήσου έως την οδό Αρτεμησίας.
Β. Η μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Ηρακλείτου από την Σεφέρη έως την οδό Δωδεκανήσου με φορά προς
ανατολικά.
Η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί αποτυπώνεται στο σχ. 4

ΘΕΜΑ 5Ο
Απαγόρευση στάθμευσης επί των οδών Σμύρνης, Ρούσσου Χούρδου περιοχή κέντρο.
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Εισήγηση Υπηρεσίας:
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Απόφαση Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013
7. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
8. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
9. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Οι οδοί Σμύρνης και Ρούσσου Χούρδου είναι δημοτικοί οδοί εντός σχεδίου Παλιάς πόλης Ηρακλείου. Έχουν φορά
σύμφωνα με την Κυκλοφοριακή Μελέτη Παλιάς Πόλης (αρχική έγκριση 2002 και έγκριση πιλοτικής εφαρμογής τον
Ιούνιο 2008). Η οδός Σμύρνης (ένα τμήμα της) συνδέει την οδό Χατζ. Γιάνναρη με την οδό Αβέρωφ και η οδός
Ρούσσου Χούρδου συνδέει την οδό Σμύρνης με την οδό Ζωγράφου. Οι χρήσεις που συναντώνται κεντρικές χρήσεις πόλεις, καταστήματα, υπηρεσίες, τράπεζες κτλ.
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η υπό αξιολόγηση περιοχή βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 246 και 247 και 246 και 212 στην περιοχή του κέντρου του
Ηρακλείου εντός σχεδίου η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 19/9/1936 404/Α/1936 Β.Δ..
Οι οδοί Σμύρνης και Ρούσσου Χούρδου χαρακτηρίζονται από την κυκλοφοριακή μελέτη ως τοπικό δίκτυο. Η οδός
Σμύρνης έχει μέσο πλάτος από 3,70 μ. έως 4.50 μ. και σε ολόκληρο το τμήμα της έως την έξοδο στην οδό Αβέρωφ εκτός του τμήματος της από την συμβολή της με την οδό Κοζύρη έως την συμβολή της με την οδό Ρούσσου
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Χούρδου έχει απαγόρευση στάθμευσης (Ρ-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) από την ανατολική πλευρά της οδού.

Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση

Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης
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Εικόνα 3. Απόσπασμα ΚΜ Παλιάς Πόλης (με μεγέθυνση στις οδούς Σμύρνης και Ρούσου Χούρδου)
Η οδός Ρούσσου Χούρδου έχει πλάτος από 2,80 μ. έως 3.50 μ. με πεζοδρόμια κυμαινόμενου πλάτους από 0,50μ.
– 1,0μ. εως, είναι μονής κατευθύνσεως με είσοδο από την οδό Σμύρνης και έξοδο στην οδό Ζωγράφου.

Εικόνα 4 Σημερινή εικόνα της οδού Σμύρνης (τμήμα από συμβολή με οδό Κοζύρη).
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Εικόνα 5 Σημερινή εικόνα της οδού Ρούσσου Χούρδου.
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση η οποία δυσχεραίνει την διέλευση των οχημάτων αλλά και των πεζών, ζήτημα που χρήζει ρύθμιση. Για
τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού
Ρούσσου Χούρδου εκατέρωθεν και στο τμήμα της οδού Σμύρνης από την συμβολή της με την οδό Κοζύρη έως
την συμβολή της με την οδό Ρούσσου Χούρδου
Η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί είναι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-40 (Απαγόρευση της στάσης και της
στάθμευσης), όπως αποτυπώνεται στο συν. Σχέδιο 5
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Δήμου.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού Ρούσσου Χούρδου
εκατέρωθεν και στο τμήμα της οδού Σμύρνης, από την συμβολή της με την οδό Κοζύρη έως την συμβολή της με
την οδό Ρούσσου Χούρδου, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 5.

Β) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΩΝ
ΘΕΜΑ 6Ο
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ι. Πολυξίγκη μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας
Κρήτης.
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Εισήγηση Υπηρεσίας:
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
8. Το αριθ. Πρωτ. 2113/20-7-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορά παραχώρηση αποκλειστικής στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πολιτών ή δραστηριοτήτων
(φαρμακεία, υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ).
9. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (7/2018), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει
θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:
α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου,
β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής,
γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,
δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες
προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,
ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε
γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέ-
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τη Εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες.
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η υπό αξιολόγηση περιοχή βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ Χ760 και Γ762 στην περιοχή Ατσαλένιο του σχεδίου πόλης
του Δήμου Ηρακλείου, η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 23-8-1958 Π.Δ ΦΕΚ 128Α και το Β.Δ. 158-1958.

Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση
Η ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης ωστόσο περικλείεται βόρεια και νότια από συλλεκτήριες οδούς (Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παρασκευοπούλου) σύμφωνα και με την οργάνωση του ΓΠΣ Ηρακλείου.

Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης
Το υπό αξιολόγηση τμήμα της οδού Ι. Πολυξίγκη περικλείεται μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μελετίου
Πηγά, , Ελευθ. Αλεξίου και Λεωφ. Αλεξ. Παπαναστασίου. Η οδός Ι. Πολυξίγκη από τη συμβολή της με την
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Λ.εωφ. Αλεξ. Παπαναστασίου έως και τη συμβολή της με την οδό Μηνά Γεωργιάδου είναι μονόδρομος και στο
συγκεκριμένο τμήμα μεταξύ των οδών Μελετίου Πηγά και Λεωφ. Αλεξ. Παπαναστασίου δεν υπάρχουν διαμορφωμένες εσοχές για τη δυνατότητα στάθμευσης και πλάτος λωρίδας κυμαινόμενο από 7,00 έως και 7,50 μ.
Στον αριθμό 25 της οδού, σε κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης διατηρείται αποθηκευτικός χώρος για λογαριασμό του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οπού εξυπηρετεί τις ανάγκες σκηνικού υλικού και λοιπών μέσων
για την άμεση στέγαση πληγέντων σε περίπτωση σεισμού ή άλλης μεγάλης καταστροφής.

Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα της οδού

Εικόνα 4. Σημερινή εικόνα της οδού

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση, ζήτημα που χρήζει ρύθμιση. Για λόγους Πολιτικής προστασίας εισηγούμαστε την απαγόρευση της στάσης
και στάθμευσης. Η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί είναι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-40 (Απαγόρευση της
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στάσης και της στάθμευσης) σε όλο το μήκος της ιδιοκτησίας επί της οδού Ι. Πολυξίγκη για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα στο κτίριο κάθε στιγμή όπως αποτυπώνεται στο συν. Σχέδιο 6.
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Δήμου.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την απαγόρευση της στάσης
και στάθμευσης σε όλο το μήκος της ιδιοκτησίας επί της οδού Ι. Πολυξίγκη για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα
στο κτίριο οποιαδήποτε στιγμή για λόγους πολιτικής προστασίας,όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 6.

ΘΕΜΑ 7Ο
Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης (ολιγόλεπτη στάση 20λεπτών) για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου Candia επί της οδού Μονής Αγκαράθου, εντός τειχών περιοχή.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ η αριθ. Πρωτ. 47243/6-6-2018 αίτηση
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
«Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε
αρ. 52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων
µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
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8. Το αριθ. Πρωτ. 2113/20-7-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορά παραχώρηση αποκλειστικής στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πολιτών ή δραστηριοτήτων (φαρμακεία, υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ).
9. Το άρθρ.34 παρ. 3β του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
10. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα,
καθώς

θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 52

παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν.
4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Με την αριθ. 931/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραχωρηθεί θέση για στάση και όχι
στάθμευση σε ξενοδοχεία εντός της παλιάς πόλης.

Εικόνα 1. Σημερινή εικόνα της οδού
Β. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ξενοδοχείο CANDIΑ βρίσκεται επί της οδού Μονής Αγκαράθου, εισηγούμαστε την
απαγόρευση της και την οριοθέτηση χώρου αποβίβασης και επιβίβασης των πελατών του ξενοδοχείου με κίτρινη
διαγράμμιση, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 7. Η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί είναι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-39 (Απαγόρευση στάθμευσης)
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
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Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή μειοψηφούντος του κ. Συμεών Ερμίδη γνωμοδότησε θετικά, για την οριοθέτηση χώρου αποβίβασης και επιβίβασης για το ξενοδοχείο Candia με την επισήμανση ότι η θέση θα χρησιμοποιείται μόνο από
Ι.Χ. αυτοκίνητα όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 7. Θα τοποθετηθεί κίτρινη διαγράμμιση και η κατακόρυφη
σήμανση θα είναι πινακίδες Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης).

ΘΕΜΑ 8Ο
Απαγόρευση στάθμευσης εκ περιτροπής επί της οδού Εργάνου περιοχή Κορώνη Μαγαρά.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ η αριθ. Πρωτ. 47243/22-1-2018 αίτηση
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
8. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2018), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει
θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:
α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου,
β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής,
γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,
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δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες
προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,
ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε
γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη Εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες.
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η υπό αξιολόγηση περιοχή βρίσκεται στο Ο.Τ. 2218 μεταξύ των Ο.Τ.2219 και 2217 στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Ηρακλείου με χρήση γενική κατοικία.

Εικόνα 1: Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση

29

Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης
Η οδός Εργάνου λειτουργεί ως δρόμος διπλής κατευθύνσεως και είναι κάθετη στην οδό Θεοδ. Ματθαιάκη και
στην Μιχαήλ Σακλαμπάνη. Στο σύνολο της οδού συναντώνται κατοικίες και το πλάτος αυτής κυμαίνεται από 4.00
μ. έως 4,50 μ.

Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα της οδού
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Εικόνα 4. Σημερινή εικόνα της οδού
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση οδό παρατηρείται άναρχη στάθμευση λόγω της στενότητας της οδού η οποία δυσχεραίνει την κυκλοφορία της. Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε στάθμευση εκ
περιτροπής με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-41 (απαγόρευση της στάθμευσης επί της πλευράς της
πινακίδας κατά τους μονούς μήνες) και Ρ-42 (απαγόρευση της στάθμευσης επί της πλευράς της πινακίδας κατά
τους ζυγούς μήνες) όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 8
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Δήμου.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την απαγόρευση της στάθμευσης εκ περιτροπής επί της
οδού Εργάνου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 8.

ΘΕΜΑ 9ο
Απαγόρευση εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ επί της οδού Τυδέα εκτός οικισμού
Γουρνών.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ η αριθ. Πρωτ. 58511/12-7-2018 αίτηση
A. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2018), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει
θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:
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α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου,
β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής,
γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,
δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες
προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,
ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε
γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη Εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες.
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η υπό αξιολόγηση περιοχή βρίσκεται εκτός σχεδίου εκτός οικισμού Γουρνών Δήμου Ηρακλείου και η οδός Τυδέα
είναι κάθετη στην οδό Αγίου Αντωνίου και Νικολάου και στην οδό Κουρητών συνδέοντας την περιοχή των ΤΕΙ με
την περιοχή Φοινικιά.

Εικόνα 1: Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση
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Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης
Η οδός Τυδέα λειτουργεί ως δρόμος διπλής κατευθύνσεως, επί της οδού παρατηρείται μικρή οικιστική ανάπτυξη
καθώς και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το πλάτος αυτής κυμαίνεται έως 3,30 μ.

Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα της οδού
Η οδός χρησιμοποιείται από κατοίκους της περιοχής για τις μετακινήσεις τους από και προς το Ηράκλειο, Φοινικιά. Η ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης ωστόσο περικλείεται δυτικά από συλλεκτήρια οδούς (οδός Αγίου Αντωνίου
και Νικολάου) και ανατολικά από δευτερεύουσα αρτηρία την οδό Μάνου Κατράκη σύμφωνα και με την οργάνωση
του ΓΠΣ Ηρακλείου.
Η οδός χρησιμοποιείται από βαρέα οχήματα για να κινηθούν από την περιοχή της Φοινικιάς μέσου των οδών Μάνου Κατράκη-Κουρητών-Τυδέα-Αγίου Αντωνίου και Νικολάου για να φτάσουν στο κόμβο των Γουρνών και να
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κινηθούν προς Μεσσαρά και προς περιοχή ΠΑ.ΓΝΗ. Με την διέλευση των βαρέων οχημάτων από την οδό Τυδέα
λόγω της στενότητας της οδού της και της έλλειψης υποδομών υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση οδό η διέλευση των βαρέων οχημάτων έχει προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα, φθορές στο οδόστρωμα καθώς και δυσκολία στους κατοίκους της περιοχής,
π.χ. μη δυνατή προσπέλαση του δρόμου είτε με Ι.Χ. είτε πεζή, υψηλά επίπεδα θορύβου κλπ). Για τους λόγους
αυτούς εισηγούμαστε την απαγόρευση εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ. Η σήμανση που θα
τοποθετηθεί είναι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-23 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους) όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 9.
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ο πρόεδρος της επιτροπής κυκλοφορίας έπειτα από αίτημα του κ. Τσαγκαράκη Νίκου εισηγήθηκε την
διαβίβαση του αιτήματος στην 3η Δημοτική κοινότητα για λήψη απόφασης. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη
επιτροπή κυκλοφορίας μετά την απόφαση της 3ης Δημ. Κοινότητας.

ΘΕΜΑ 10ο

Μεταβολή ορίου ταχύτητας σε οδούς εντός του οικισμού Σκαλανίου.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 37530/4-5-2018 αίτηση
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
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6. Απόφαση Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013
7. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
8. Το αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ.5181/Φ.252 έγγραφο του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, «περί διαδικασίας αλλαγής
του ορίου ταχύτητας …….»
9. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
10. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς θεσπίζουν γενικούς
κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.1 και 109 του

ΚΟΚ, ν.

2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η υπερβολική ταχύτητα - ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας - αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υπερβολική ταχύτητα
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων. Το 40-50% περίπου των οδηγών
οδηγούν με ταχύτητα άνω του επιτρεπομένου ορίου (σε αστικό ή περιαστικό περιβάλλον), ενώ το 10-20% υπερβαίνουν το όριο αυτό κατά περισσότερα από 10 χλμ. Η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας αυξάνει όχι μόνο τον
κίνδυνο σύγκρουσης, αλλά και την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή και θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος.
Σύμφωνα με ανάλυση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2011) το 73% των οδικών ατυχημάτων με παθόντες γίνεται σε κατοικημένες περιοχές. Ειδικότερα στις αστικές περιοχές της χώρας το 2008, τα ποσοστά θανάτων πεζών ανέρχονταν στο 82% και των δικυκλιστών στο 67%. Επισημαίνεται ότι η ταχύτητα είναι υπαίτια τόσο
για την πρόκληση όσο και για τη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον όπου
κυκλοφορούν πολλοί ευάλωτοι χρήστες της οδού, δηλαδή πεζοί, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες, παιδιά, ηλικιωμένοι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ατυχήματα οχήματος με πεζό, η πιθανότητα θανάτου του πεζού εκτιμάται στο 10%
όταν η ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα, στο 50% όταν η ταχύτητα είναι 50 χλμ./ώρα και στο 90% όταν η ταχύτητα είναι 70 χλμ./ώρα. Ακόμη και μικρή μείωση της ταχύτητας των οχημάτων στις αστικές περιοχές είναι δυνατόν
να σώσει αρκετές ζωές. Η μείωση του ορίου ταχύτητας στις γειτονιές από 50χλμ/ω σε 30χλμ/ω ή και λιγότερο
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων κατά 40%!
Στις πόλεις - και σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματός μας και στην πόλη του Ηρακλείου- παρότι η μέση ταχύτητα των οχημάτων είναι περίπου η μισή σε σχέση με εκείνη στο υπεραστικό δίκτυο, η μεγάλη πυκνότητα της κυκλοφορίας και διασταυρώσεων οδηγεί σε αυξημένο αριθμό εμπλοκών και αντίστοιχα σε μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου μέχρι και σήμερα δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιών, παρεμβαίνει σε προβληματικά σημεία του
δικτύου που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί στο πλαίσιο ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού με στόχο
την άρση των αστοχιών και την αποκατάσταση της ισόρροπης κυκλοφορίας όλων των χρηστών του δικτύου, με έμφαση την ασφαλή διέλευση των πεζών και ευάλωτων χρηστών (βλ. παιδιών, ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα κ.α.).
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πρόταση που προκρίνεται προς έγκριση για αλλαγή ορίου ταχύτητας
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης – Περιγραφή κυκλοφοριακών συνθηκών και αιτιολόγηση
τροποποίησης ορίου ταχύτητας
Η υπό αξιολόγηση περιοχή είναι εντός οικισμού Σκαλανίου και εκτός ΓΠΣ. Ειδικότερα οι εξεταζόμενοι οδοί είναι η οδός Χαρ. Λιαπάκη και οι οδοί που καταλήγουν σε αυτή βόρεια και ανατολικά στο Δημοτικό Σχολείο
Σκαλανίου και δυτικά (αρχή της οδού Χαρ. Λιαπάκη) οι οδοί που καταλήγουν στον Παιδικό Σταθμό Σκαλανίου.
Στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζεται αυξημένη οικιστική πυκνότητα.
Στις οδούς που εξετάζονται στην παρούσα τεχνική έκθεση έχουν εντοπιστεί ζητήματα οδικής ασφάλειας,
αυξημένη διέλευση πεζών και ευάλωτων χρηστών, μεγάλη ταχύτητα κίνησης των οχημάτων, κ.α. Οι υπό αξιολόγηση οδοί λειτουργούν κατά κανόνα για την τοπική εξυπηρέτηση (μετακινήσεις εντός οικισμού και προς Ηράκλειο-Καρτερό.

Εικόνα 1. Απόσπασμα χάρτη περιοχής παρέμβασης
Κατά μήκος του τμήματος αυτού συναντώνται χρήσεις γης όπως: κατοικία, σχολείο, καταστήματα κ.α
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Εικόνα 2. Σημερινή εικόνα της περιοχής μπροστά από το Δημοτικό σχολείο.

Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα της περιοχής μπροστά από το νηπιαγωγείο Σκαλανίου.

Στα τμήματα αυτά εντοπίζονται διασταυρώσεις που έχουν τη σχετική σήμανση ρυθμιστικού χαρακτήρα για είσοδο
ή απαγόρευση εισόδου στις καθέτους εκτός τις περιπτώσεις που η διασταύρωση επιτρέπει όλες τις κινήσεις οπότε και δεν υπάρχει σχετική σήμανση. Δεν υπάρχει σχετική σήμανση για τον καθορισμό ορίου ταχύτητας στην οδό
οπότε τυπικά ισχύει το όριο των 50 χλμ/ω όπως και στο σύνολο του αστικού δικτύου (όπου δεν τροποποιείται
κατάλληλα)
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρούνται αφενός αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ταχύτητες που θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο των οδηγών και ειδικότερα των παιδιών που κινούνται από και προς στο σχολείο και νηπιαγωγείο. Κρίσιμα σημεία για την οδική ασφάλεια πεζών μετακινούμενων
και των λοιπών οδηγών εντοπίζονται σε πολλά σημεία, περιλαμβανομένων και όσων σημείων παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση, άρα εμποδισμός της ορατότητας και έκθεση του πεζού στο οδόστρωμα.
Για την άρση μέρους των παραπάνω αστοχιών και την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης στην κατεύθυνση της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και της θωράκισης ευάλωτων θυλάκων της
πόλης, προτείνεται σε πρώτη φάση η τροποποίηση του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ω., συν. σχ. 10. Η σήμανση
που θα τοποθετηθεί θα είναι πινακίδες Ρ32 (όριο μέγιστης ταχύτητας 30χλμ/ώρα. Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την τροποποίηση του ορίου ταχύτητας σε 30χιλμ/ώρα στις
οδούς όπως αποτυπώνονται στο συν. σχέδιο 10.
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ΘΕΜΑ 11ο

Μεταβολή ορίου ταχύτητας επί της οδού Ορακίων περιοχή Νέας Αλικαρνασσού.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Σχετ. η αριθ. Πρωτ.42547/21-5-2018 αίτηση
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Απόφαση Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013
7. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
8. Το αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ.5181/Φ.252 έγγραφο του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, «περί διαδικασίας αλλαγής
του ορίου ταχύτητας …….»
9. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
10. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς θεσπίζουν γενικούς
κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.1 και 109 του

ΚΟΚ, ν.

2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η υπερβολική ταχύτητα - ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας - αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υπερβολική ταχύτητα
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων. Το 40-50% περίπου των οδηγών
οδηγούν με ταχύτητα άνω του επιτρεπομένου ορίου (σε αστικό ή περιαστικό περιβάλλον), ενώ το 10-20% υπερβαίνουν το όριο αυτό κατά περισσότερα από 10 χλμ. Η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας αυξάνει όχι μόνο τον
κίνδυνο σύγκρουσης, αλλά και την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή και θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος.
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Σύμφωνα με ανάλυση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2011) το 73% των οδικών ατυχημάτων με παθόντες γίνεται σε κατοικημένες περιοχές. Ειδικότερα στις αστικές περιοχές της χώρας το 2008, τα ποσοστά θανάτων πεζών ανέρχονταν στο 82% και των δικυκλιστών στο 67%. Επισημαίνεται ότι η ταχύτητα είναι υπαίτια τόσο
για την πρόκληση όσο και για τη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον όπου
κυκλοφορούν πολλοί ευάλωτοι χρήστες της οδού, δηλαδή πεζοί, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες, παιδιά, ηλικιωμένοι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ατυχήματα οχήματος με πεζό, η πιθανότητα θανάτου του πεζού εκτιμάται στο 10%
όταν η ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα, στο 50% όταν η ταχύτητα είναι 50 χλμ./ώρα και στο 90% όταν η ταχύτητα είναι 70 χλμ./ώρα. Ακόμη και μικρή μείωση της ταχύτητας των οχημάτων στις αστικές περιοχές είναι δυνατόν
να σώσει αρκετές ζωές. Η μείωση του ορίου ταχύτητας στις γειτονιές από 50χλμ/ω σε 30χλμ/ω ή και λιγότερο
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων κατά 40%!
Στις πόλεις - και σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματός μας και στην πόλη του Ηρακλείου- παρότι η μέση ταχύτητα των οχημάτων είναι περίπου η μισή σε σχέση με εκείνη στο υπεραστικό δίκτυο, η μεγάλη πυκνότητα της κυκλοφορίας και διασταυρώσεων οδηγεί σε αυξημένο αριθμό εμπλοκών και αντίστοιχα σε μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου μέχρι και σήμερα δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιών, παρεμβαίνει σε προβληματικά σημεία του
δικτύου που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί στο πλαίσιο ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού με στόχο
την άρση των αστοχιών και την αποκατάσταση της ισόρροπης κυκλοφορίας όλων των χρηστών του δικτύου, με έμφαση την ασφαλή διέλευση των πεζών και ευάλωτων χρηστών (βλ. παιδιών, ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα κ.α.).
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πρόταση που προκρίνεται προς έγκριση για αλλαγή ορίου ταχύτητας
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης – Περιγραφή κυκλοφοριακών συνθηκών και αιτιολόγηση τροποποίησης ορίου ταχύτητας
Η οδός Ορακίων είναι εντός σχεδίου της περιοχής Νέας Αλικαρνασσού, εντός ΓΠΣ βρίσκεται ανάμεσα
στον ΒΟΑΚ (νότια) και στα Ο.Τ. 130,122,127α,124,123,ΚΧ 120, ΚΧ 118.

Η ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης

σύμφωνα με την οργάνωση του ΓΠΣ έχει γενική χρήση αστικό πράσινο-ελεύθεροι χώροι και τμήμα της οδού χαρακτηρίζεται ως συλλεκτήρια οδός όπως και οι οδοί Μουσών (ανατολικά) και Ηροδότου (δυτικά).
Στην συγκεκριμένη οδό που εξετάζουμε έχουν εντοπιστεί ζητήματα οδικής ασφάλειας, αυξημένη διέλευση
πεζών, ευάλωτων χρηστών και μεγάλη ταχύτητα κίνησης των οχημάτων, κ.α. Η υπό αξιολόγηση οδός λειτουργεί
κατά κανόνα για την τοπική εξυπηρέτηση (μετακινήσεις από και προς Ηράκλειο-Καρτερό-ΒΙΠΕ). Η οδός Ορακίων
είναι μονής κατευθύνσεως με είσοδο από την οδό Καρτερού (και αερογέφυρα ΒΙΠΕ) και έξοδο την οδό Στέλιου
Καζαντζίδη.
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Εικόνα 1: Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση
Κατά μήκος του τμήματος αυτού συναντώνται χρήσεις γης όπως: κατοικία, συνεργεία κ.α

Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης
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Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα της οδού Ορακίων (ανατολικά)

Εικόνα 4. Σημερινή εικόνα της οδού Ορακίων στην συμβολή με την οδό Αντιστάσεως.
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Εικόνα 5. Σημερινή εικόνα της οδού Ορακίων (δυτική πλευρά).

Στα τμήματα αυτά εντοπίζονται διασταυρώσεις που έχουν τη σχετική σήμανση ρυθμιστικού χαρακτήρα για είσοδο
ή απαγόρευση εισόδου στις καθέτους εκτός τις περιπτώσεις που η διασταύρωση επιτρέπει όλες τις κινήσεις οπότε και δεν υπάρχει σχετική σήμανση. Δεν υπάρχει σχετική σήμανση για τον καθορισμό ορίου ταχύτητας στην οδό
οπότε τυπικά ισχύει το όριο των 50 χλμ/ω όπως και στο σύνολο του αστικού δικτύου (όπου δεν τροποποιείται
κατάλληλα). Λόγω της μεγάλης κατωφέρειας που υπάρχει στην οδό αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες με κίνδυνο
για τους κατοίκους της περιοχής και ιδιαίτερα των παιδιών για την μετακίνηση τους στα διπλανά σχολεία.
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρούνται αφενός αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ταχύτητες που θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο των οδηγών και ειδικότερα των παιδιών που κινούνται από και προς στο σχολείο και νηπιαγωγείο. Κρίσιμα σημεία για την οδική ασφάλεια πεζών μετακινούμενων.
Για την άρση μέρους των παραπάνω αστοχιών και την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης στην κατεύθυνση της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και της θωράκισης ευάλωτων θυλάκων της
πόλης, προτείνεται σε πρώτη φάση η τροποποίηση του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ω., συν. σχ. 11. Η σήμανση
που θα τοποθετηθεί θα είναι πινακίδες Ρ32 (όριο μέγιστης ταχύτητας 30χλμ/ώρα. Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
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Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή έπειτα από συζήτηση γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την μεταβολή του ορίου ταχύτητας σε
30χιλμ/ώρα, επί της οδού Ορακίων, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 11.

ΘΕΜΑ 12ο
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Αποστόλη Καρατάρη εκατέρωθεν, (περιοχή
Ατσαλένιο) .
Εισήγηση Υπηρεσίας
Σχετ. η αριθ. Πρωτ.46619/5-6-2018 αίτηση
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
8. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Στις πόλεις - και σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματός μας και στην πόλη του Ηρακλείου- παρότι η μέση ταχύτητα των οχημάτων είναι περίπου η μισή σε σχέση με εκείνη στο υπεραστικό δίκτυο, η μεγάλη πυκνότητα
της κυκλοφορίας και διασταυρώσεων οδηγεί σε αυξημένο αριθμό εμπλοκών και αντίστοιχα σε μεγαλύτερη
πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων. Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2018), με εξαίρεση την Παλιά
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Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι
όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα
κάτωθι:
α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου,
β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής,
γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,
δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες
προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,
ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε
γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη Εφαρμογής ΚΜ (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, Π.Ε.,
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Το υπό αξιολόγηση τμήμα της οδού βρίσκεται μεταξύ των ΟΤ 1342,1343,1351, και του Β.Ο.Α.Κ εντός του σχεδίου
πόλης, στην περιοχή Ατσαλένιο του Δήμου Ηρακλείου. Ειδικότερα το τμήμα της εξεταζόμενη οδού είναι η Αποστ.
Καρατάρη από την συμβολή της με την οδό Ούλαφ Πάλμε έως της συμβολή της με την οδό Καλλιπόλεως. Η οδός
Απ. Καρατάρη συνδέει την οδό Αλεξ. Παπαναστασίου με την οδό Ούλαφ Πάλμε. Είναι μονόδρομος με είσοδο από
την Αλ. Παπαναστασίου έως την οδό Αθανασίου Μπουτζαλή και συνεχίζει με αμφίδρομη κατεύθυνση έως την οδό
Ούλαφ Πάλμε. Στην οδό Αποστόλου Καρατάρη δεν υπάρχουν διαμορφωμένες εσοχές για τη δυνατότητα στάθμευσης και το πλάτος λωρίδας κυμαίνεται από 3,0μ.–3,50μ.

Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση
Η ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης ωστόσο περικλείεται από τις κύριες αρτηρίες – σύμφωνα και με την οργάνωση
του ΓΠΣ Ηρακλείου (ΦΕΚ 122/23-3-2009) – Αλεξ. Παπαναστασίου ανατολικά και Ούλαφ Πάλμε δυτικά
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Εικόνα 2. Απόσπασμα χάρτη περιοχής παρέμβασης – Απόσπασμα εγκεκριμένου ΓΠΣ Ηρακλείου με εμφανή τα
οδικά τμήματα ή τις υπό εξέταση οδούς
Η υπό αξιολόγηση οδός λειτουργεί κατά κανόνα για την τοπική εξυπηρέτηση (μετακινήσεις εντός οικισμού προς
προάστια και κέντρο πόλης) .Σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου, ανήκει σε περιοχή γενικής κατοικίας.
Σημειώνεται εδώ ότι η οδός Απ. Καρατάρη παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά συλλεκτήριας οδού γειτονιάς χωρίς
ωστόσο να έχει λάβει ανάλογο χαρακτηρισμό σε θεσμικό επίπεδο. Επιπλέον η οδός Απ. Καρατάρη διακρίνεται για
τα χαρακτηριστικά διαμπερούς ροής της εξυπηρετώντας την κίνηση από την οδό Ούλαφ Πάλμε προς την Αλεξ.
Παπαναστασίου με στόχο την αποφυγή των καθυστερήσεων όσων κινούνται από Μεσσαμπελιές προς έξοδο
στην εθνική οδό και αντίθετα όταν θέλουν να κινηθούν από Ατσαλένιο προς Μεσσαμπελίες ή Μασταμπά.

Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα στη συμβολή της οδού Αποστ. Καρατάρη και Ουλαφ Πάλμε.
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Εικόνα 4. Σημερινή εικόνα στη συμβολή της οδού Αποστ. Καρατάρη και Καλλιπόλεως

Εικόνα 5. Σημερινή εικόνα επί της οδού Αποστ. Καρατάρη

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση ,ζήτημα που χρήζει ρύθμιση.
Για την άρση της προαναφερόμενης αστοχίας και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή
μελέτης, προτείνεται:
-

Η απαγόρευση της στάθμευσης με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση
και η στάθμευση) και στις δύο πλευρές του τμήματος της οδού από την συμβολή της με την οδό Ούλαφ
Πάλμε έως την συμβολή της με την οδό όπως αποτυπώνεται στο σχ.12
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Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Μετά από συζήτηση των μελών της επιτροπής και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσκολία προσπέλασης των οχημάτων, λόγω της στενότητάς του οδοστρώματος και των παρκαρισμένων οχημάτων στο τμήμα της
οδού Αποστόλου Καρατάρη, από την συμβολή της με την οδό Ούλαφ Πάλμε έως την συμβολή της με την οδό
Λιμπριτήδων, ο πρόεδρος της επιτροπής διαφοροποίησε την πρόταση της Υπηρεσίας σχετικά με την απαγόρευση της στάθμευσης και πρότεινε την μονοδρόμηση ενός τμήματος της οδού Αποστόλου Καρατάρη, με είσοδο
από την οδό Ούλαφ Πάλμε και έξοδο την συμβολή με την οδό Λιμπριτήδων. Στη συνέχεια όλα τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου και γνωμοδότησαν θετικά για τη μονοδρόμηση
ενός τμήματος της οδού Αποστόλου Καρατάρη με είσοδο από την οδό Ούλαφ Πάλμε και έξοδο την συμβολή με
την οδό Λιμπριτήδων, χωρίς την απαγόρευση στάθμευσης, όπως αποτυπώνεται στον συν. σχέδιο 12.

ΘΕΜΑ 13ο
Διαμόρφωση χώρου προσωρινής (ολιγόλεπτη στάση 20 λεπτών) στάσης για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου Legacy Gastro suites.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 58251/12-7-2018 αίτηση
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
«Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε
αρ. 52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων
µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
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8. Το αριθ. Πρωτ. 2113/20-7-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορά παραχώρηση αποκλειστικής στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πολιτών ή δραστηριοτήτων (φαρμακεία, υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ).
9. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα,
καθώς

θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 52

παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν.
4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Με την αριθ. 931/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραχωρηθεί θέση για στάση και όχι
στάθμευση σε ξενοδοχεία εντός της παλιάς πόλης.
Β. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ξενοδοχείο Legacy Gastro Suites βρίσκεται επί της οδού Πεδιάδος (Πλ. Ελευθερίας)
εισηγούμαστε την απαγόρευση της στάθμευσης με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-39 και την οριοθέτηση χώρου αποβίβασης και επιβίβασης των πελατών του ξενοδοχείου με κίτρινη διαγράμμιση, επί της διαμορφωμένης εσοχής πλησίον της ήδη υπάρχουσας θέσης ασθενοφόρου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 13.
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Έγινε η εισήγηση του θέματος από τον πρόεδρο της επιτροπής τροποποιώντας την εισήγηση της υπηρεσίας ως
εξής: στην διαμορφωμένη εσοχή επί της οδού Πεδιάδος να οριοθετηθεί μία θέση ΑΜΕΑ, να παραμείνει η υπάρχουσα θέση για το ασθενοφόρο και επιπλέον να οριοθετηθεί μια θέση για αποβίβαση και επιβίβαση των πελατών
του ξενοδοχείου Legacy suites για προσωρινή στάση είκοσι λεπτών με την προϋπόθεση να απομακρυνθούν οι
κάδοι από την εσοχή και να μεταφερθούν απέναντι. Η επιτροπή μετά την τροποποιημένη εισήγηση της Υπηρεσίας γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντος του κ. Ιωάννη Σχινά για την αποκλειστική χρήση του
χώρου στάσης για το ξενοδοχείο και ο κ. Συμεών Ερμίδης ψήφισε αρνητικά για την θέση στάσης του ξενοδοχείου.
Επίσης το τουριστικό λεωφορείο που θα μεταφέρει κόσμο για το ξενοδοχείο θα κάνει στάση προσωρινά επί της
οδού Δημοκρατίας (βόρεια πλευρά) στο χώρο που έχει δοθεί για τα τουριστικά λεωφορεία με την αριθ. 48/2011
απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 14ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ασθενοφόρο επί της οδού Ηροδότου 122.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ. η αριθ. Πρωτ.60234/18-7-2018 αίτηση
Έχοντας υπόψη:
1. 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

48

του άρθρου 34 του Ν.2696/1999 «Κώδικας οδικής κυκλοφορίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
«Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε
αρ. 52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων
µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
8. Το αριθ. Πρωτ. 2113/20-7-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορά παραχώρηση αποκλειστικής στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πολιτών ή δραστηριοτήτων (φαρμακεία, υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ).
9. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα,
καθώς

θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 52

παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν.
4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η οδός Ηροδότου είναι δημοτική οδός στην περιοχή της Νέα Αλικαρνασσού. Στο τμήμα της οδού βόρεια της Λ.
Ικάρου στον αριθμό 122 λειτουργεί 4/όροφο Πολυιατρείο.
Β. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του εισηγούμαστε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και την οριοθέτηση
χώρου για το ασθενοφόρο, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 14
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Δήμου.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και η οριοθέτηση χώρου για ασθενοφόρο επί
της οδού Ηροδότου 122, μειοψηφούντος του κ. Ιωάννη Σχινά όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 14.
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ΘΕΜΑ 15ο
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στο βόρειο τμήμα της οδού Καρτερού, εντός τειχών.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ. η αριθ. Πρωτ .11300/7-2-2018 αίτηση
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
8. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η οδός Καρτερού είναι δημοτική οδός εντός σχεδίου Παλιάς Πόλης Ηρακλείου. Το εξεταζόμενο τμήμα είναι μονής
κατεύθυνσης και βρίσκεται μεταξύ των οδών Κατεχάκη και 1821 τις οποίες και συνδέει με φορά από την οδό Κατεχάκη προς την οδό 1821. Η κατεύθυνση της είναι σύμφωνη με την Κυκλοφοριακή Μελέτη Παλιάς Πόλης (αρχική έγκριση 2002 και έγκριση πιλοτικής εφαρμογής τον Ιούνιο 2008).Οι χρήσεις που συναντώνται (κεντρικές χρήσεις πόλεις) είναι καταστήματα, κτλ.
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η υπό αξιολόγηση περιοχή βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 196 και Ο.Τ.197, Ο.Τ. 189 στην περιοχή του κέντρου του
Ηρακλείου εντός σχεδίου η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 19/9/1936 404/Α/1936 Β.Δ..
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Η οδός Καρτερού χαρακτηρίζεται από την κυκλοφοριακή μελέτη ως οδός με περιορισμό κίνησης. Η οδός Καρτερού έχει μέσο πλάτος από 4,00 μ. έως 4.80 μ. και είναι πλακοστρωμένη σε ολόκληρο το τμήμα της έως την έξοδο
στην οδό 1821. Με την αριθ. 595/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 στην βόρεια πλευρά της οδού μεταξύ των οδών Κατεχάκη και 1821, η οποία όμως δεν
έτυχε εγκρίσεως από το Γ. Γρ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση

Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης

51

Εικόνα 3. Απόσπασμα ΚΜ Παλιάς Πόλης

Εικόνα 4 Σημερινή εικόνα της οδού Καρτερού (τμήμα από συμβολή με οδό 1821).
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Εικόνα 5 Σημερινή εικόνα της οδού Ρούσσου Χούρδου Τμήμα από συμβολή με Κατεχάκη).
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση η οποία δυσχεραίνει την διέλευση των οχημάτων αλλά και των πεζών, ζήτημα που χρήζει ρύθμιση. Για
τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε την απαγόρευση της στάθμευσης με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων
Ρ-40 (Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης) στην βόρεια πλευρά της οδού Καρτερού όπως αποτυπώνεται στο συν. Σχέδιο 15
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Μετά από συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την απαγόρευση της στάθμευσης στο
τμήμα της οδού Καρτερού από την συμβολή της με την οδό Κατεχάκη έως την συμβολή της με τη οδό 1821. Επίσης όλα τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν να τοποθετηθούν ζαρντινιέρες και παγκάκια στο εν λόγω τμήμα της
οδού Κατεχάκη από το τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου.

ΘΕΜΑ 16ο
Απαγόρευση της εισόδου σε όλα τα οχήματα στην περιοχή της τάφρου και των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ.1. Οι αριθ. Πρωτ. 40503/14-5-2018, 64799/2-8-2018 αιτήσεις της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Έχοντας υπόψη:
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1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
8. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Με την αριθ. 701/21-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων στην περίμετρο της τάφρου και στα ενετικά τείχη και συγκεκριμένα στους παρακάτω χώρους:


Στο ισόπεδο τμήμα μεταξύ των Προμαχώνων Βιτούρι και Ιησού



στην τάφρο κατά μήκος του ευθύγραμμου τμήματος μεταξύ των προμαχώνων Βιτούρι και Ιησού



εσωτερικά των ενετικών τειχών επί της Λ. Πλαστήρα (κάτω από τον προμαχώνα Μαρτινέγκο)



στο διαμορφωμένο χώρο βορείως της πύλης Παντοκράτορα επί της οδού Αρχ. Μακαρίου



ανατολικά του Προμαχώνα Αγ. Ανδρέα, νότια των κτιρίων της ΚΣΟΣ επί της οδού Αρχ. Μακαρίου



στο χώρο της τάφρου ανατολικά της Λ. Ικάρου (Κυλινδρόμυλοι Καστρινάκη)



στο χώρο της τάφρου μεταξύ των προμαχώνων Μαρτινέγκο Βηθλεέμ

Η έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι σήμερα (Αύγουστος/2018) δεν έχει ολοκληρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων με τα αριθ. Πρωτ. 40503/14-5-2018, 64799/2-8-2018 έγγραφα εκφράζει τη σύμφωνη
γνώμη της για τη λήψη του προαναφερόμενου μέτρου, ζητώντας την άμεση τοποθέτηση των πινακίδων απαγόρευσης εισόδου των οχημάτων στην τάφρο και την λήψη νέων μέτρων για την απαγόρευση εισόδου οχημάτων
στους υπόλοιπους χώρους της οχύρωσης , όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο 16.
Β. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
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Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της ΕΦΑ Ηρακλείου για απαγόρευση της εισόδου των οχημάτων στα υπόλοιπα
τμήμα των ενετικών τειχών, ώστε να είναι εφικτή η αστυνόμευση των χώρων αυτών από τα αρμόδια όργανα, εισηγούμαστε την απαγόρευση της εισόδου οχημάτων στην Τάφρο και στα Ενετικά Τείχη με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) στα τμήματα της οχύρωσης, όπως αποτυπώνεται στο συν. Σχέδιο 16
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Έγινε η εισήγηση του θέματος από την κα Χαιρέτη όπου ανέλυσε το ιστορικό και τους λόγους όπου ζητείται η τοποθέτηση επιπρόσθετων πινακίδων Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) στους υπόλοιπους
χώρους, που με την προηγούμενη απόφαση δεν είχαν τοποθετηθεί πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης. Μετά
που ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος, ο πρόεδρος πρότεινε να τροποποιηθεί η εισήγηση της υπηρεσία
και αντί των πινακίδων Ρ-7 να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-8 και να οριοθετηθεί μια θέση στάσης και στάθμευσης
για το τουριστικό λεωφορείο στην εσοχή επί της λεωφόρου Πλαστήρα στο ύψος της στοάς Μακάσι.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά μειοψηφούντος του κ. Ζαμπετάτη Λεωνίδα για την απαγόρευση της εισόδου όλων των οχημάτων (πινακίδες Ρ-8) περιμετρικά της τάφρου και των ενετικών τειχών και την δημιουργία
μια θέση στάσης και στάθμευσης για το τουριστικό λεωφορείο στην εσοχή επί της λεωφόρου Πλαστήρα στο ύψος
της στοάς Μακάσι όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 16.

ΘΕΜΑ 17ο
Χωροθέτηση νέας στάσης/στάθμευσης επιβατηγών οχημάτων ταξί επί της οδού Εφέσου
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ. η αριθ. Πρωτ 38559/8-5-2018 αίτημα του Συλλόγου επαγγελματιών ιδιοκτητών επιβατηγών οχημάτων
Έχοντας υπόψη:
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.
1. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα
ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει )».
2. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
3. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
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4. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
5. Το άρθρι 17 του Ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφοράς και άλλες διατάξεις για καθορισμό θέσεων
στάσης/στάθμευσης και αποεπιβίβασης για τα επιβατηγά Δημόσιας χρήσης – ΤΑΞΙ αυτοκίνητα.
6. Το Π.Δ. 243/24-6-1987 Προεδρικό διάταγμα.
7. Το αριθ. Πρωτ. 51981/2018 έγγραφο μας προς την Τροχαία Ηρακλείου σχετικά με τη χωροθέτηση νέας πιάτσας ΤΑΞΙ επί της οδού Εφέσου.
8. Το αριθ. Πρωτ. 56909/6-7-2018 έγγραφο της Τροχαίας Ηρακλείου στο οποίο εκφράζονται οι απόψεις τους
για την χωροθέτηση πιάτσας ταξί επί της οοδύ Εφέσου και η πρόταση τους επί του θέματος.
9. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
10. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
11. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η οδός Εφέσου είναι εντός του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, εκτός των τειχών της παλιάς πόλης , τομέας V, Ζώνη Δ., εντός Γ.Π.Σ. η οποία συνδέει την Λεωφ. Νεάρχου με την Λεωφ. Ικάρου στην περιοχή του Ανατολικού κέντρου.
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης σύμφωνα με την οργάνωση του ΓΠΣ έχει χρήση Κεντρικές λειτουργίες πόλεις.
Η οδός Εφέσου στο τμήμα από τη συμβολή της με τη Λ. Ικάρου μέχρι και το ύψος του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς (για ένα μήκος περίπου 150,00μ.) έχει καθαρό πλάτος οδοστρώματος 20,50μ. στο ύψος του κόμβου με τη
Λ. Ικάρου ενώ μετέπειτα μεταβάλλεται σε 8,70μ. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας στη συμβολή με τη Λ. Ικάρου ορίζεται με προτεραιότητα. Το πλάτος του υφιστάμενου πεζοδρομίου στη δυτική πλευρά της οδού κυμαίνεταο από 1,00
εως 1,50μ.) Μετά από αίτηση του συλλόγου επαγγελματιών ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων για χωροθέτηση
νέας πιάτσας ΤΑΞΙ,στην ανατολική πλευρά της Εφέσου αμέσως μετά τη συμβολή της με τη Λ. Ικάρου σύμφωνα
με την έγγραφη απάντηση της Τροχαίας Ηρακλείου ότι δεν δύναται να χωροθετηθεί θέση στο συγκεκριμένο σημείο, για λόγους ασφαλείας πεζών και οχημάτων, λόγω στένωσης της λωρίδας κυκλοφορίας και λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από την παράνομη στάθμευση. Παρά ταύτα η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων του υπεραστικού σταθμού λεωφορείων έχει δημιουργήσει νέες κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή και
επιβάλλεται η χωρόθετηση πιάτσας ταξί, η δημιουργία δικτύου όδευσης πεζών – ΑΜΕΑ, η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και η δημιουργία λήψης μέτρων για βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.
Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγησης
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Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης

Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα της οδού
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Εικόνα 4. Σημερινή εικόνα της οδού

Εικόνα 5. Σημερινή εικόνα της οδού

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
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Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού του Υπεραστικού σταθμού καθώς και στην εξυπηρέτηση των
πολιτών της περιοχής εισηγούμαστε την χωροθέτηση νέας στάσης/στάθμευσης επιβατηγών οχημάτων ταξί επί
της οδού Εφέσου τρεις (3) θέσεις στην ανατολική πλευρά (αριστερή) της οδού μετά την είσοδο στο γήπεδα τένις
και πέντε θέσεις πριν από την είσοδο στα γήπεδα (παράλληλα με τα Ενετικά τείχη) όπως αποτυπώνεται στο συν.
σχέδιο 17.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η χωροθέτηση νέας στάσης/στάθμευσης επιβατηγών οχημάτων ταξί επί της οδού Εφέσου συζητήθηκε μαζί με το
θέμα 20.

ΘΕΜΑ 18ο
Επανεξέταση μονοδρόμησης επί της οδού Χατζησπύρου.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 66041/7-8-2018
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας
Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε αρ.
52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Την αριθ. Πρωτ. Απόφαση 298/2017 Απόφαση του Δ. Σ και την αριθ. 1585/17-8-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3110/8-9-2017)
8. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
9. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς
θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
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Η οδός Χατζησπύρου είναι δημοτική οδός, βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα ¨Θέρισσος-Δειλινά-Κορώνη¨ είναι
εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου και εντός Γ.Π.Σ., Δήμου Ηρακλείου. Το Τμήμα κυκλοφορίας είχε εισηγηθεί την
μονοδρόμηση τμήματος της οδού Χατζησπύρου με είσοδο την Το μέτρο αυτό εγκρίθηκε με την 298/2017 απόφαση του Δ.Σ. και με την υπ΄ αριθμό 1585/17-8-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η οποία και
υλοποιήθηκε.
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης
Η ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης σύμφωνα με την οργάνωση του ΓΠΣ έχει χρήση οικιστικές περιοχές.

Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγησης

Εικόνα 2. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης
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3) Σημερινή εικόνα της οδού

4 Σημερινή εικόνα της οδού
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4 Σημερινή εικόνα της οδού

5.Σημερινή εικόνα στη συμβολή Χατζησπύρου και Γαλενιανού
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Εξετάζοντας την αίτηση που υποβλήθηκε από κάτοικο της οδού Χατζησπύρου για άρση της μονοδρόμησης της εν
λόγω οδού, για το λόγο ότι τα οχήματα εισέρχονται στην Χατζησπύρου από την Γαλενιανού με μεγάλη ταχύτητα
με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος των πεζών.
Επί του θέματος η Υπηρεσία μας έχει επισημάνει τα εξής:
Α. Η άρση της μονοδρόμησης της λόγω του μικρού πλάτους και της στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού θα δημιουργήσει προβλήματα εμποδίζοντας την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων.
Η οδός Γαλενιανού είναι μονόδρομος με φορά από νότο προς βορρά παρά το ότι έχει έντονη κατωφέρεια εκτιμούμε στη συμβολή της με την οδό Χατζησπύρου υπάρχει ορατότητα και η δυνατότητα για μείωση της ταχύτητας
των οχημάτων ώστε να ελέγχουν πριν εισέλθουν στη Χατζησπύρου.
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Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 19ο
Απαγόρευση της στάθμευσης στο τμήμα της οδού Καλοκαιρινού από την Ίδης έως και την οδό Γιαμαλάκη
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 77/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου όπου αποφασίστηκε η εκτέλεση των
εργασιών διαμόρφωσης οδών άξονα Δικαιοσύνης – Ίδης – Λ. Καλοκαιρινού.
2. Την 884/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αποφασίστηκε η
3. εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.
4. Την αριθ. Πρωτ. 2501/1/359-θ απόφαση της Αστυνομικής Δ/νσης Ηρακλείου που αφορά την έγκριση της
εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια εκτέλεσης της 1ης φάσης των εργασιών του εν λόγω έργου.
5. Την αριθ. 6/2018 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου που αφορά την έγκριση συμπληρωματικών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας
6. Την 164/2018 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου που αφορά την έγκριση πρόσθετης εργοταξιακής σήμανσης
για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών εντός της παλιάς πόλης
7. Την αριθ. Πρωτ. ΔΥΟ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών & Δικτύων «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της Χώρας – Εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρ. 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.ΟΚ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4313/2014».
8. Την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β/2011), έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων
οδικών έργων .
9. Την αριθ. Πρωτ. ΔΥΟ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών & Δικτύων «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της Χώρας – Εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρ. 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.ΟΚ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4313/2014».
Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η απαγόρευση της στάθμευσης, προκειμένου να αποτραπεί η στάθμευση των οχημάτων εκατέρωθεν, προκαλώντας προβλήματα στην απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων στο
τμήμα από την οδό Μουρέλου εως και την οδό Γιαμαλάκη, που λειτουργεί εξυπηρετώντας τα οχήματα που
εισέρχονται και εξέρχονται στη Μουρέλου. Επίσης το τμήμα από την Ίδης εως και τη Μουρέλου λόγω των
έργων έχει διακοπεί η κυκλοφορία με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται μόνο για στάθμευση προκαλώντας
όχληση στους περιοίκους παρεμποδίζοντας την εμπορική δραστηριότητα της οδού.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Καλοκαιρινού από τη συμβολή της με την οδό Ίδης εως και την οδό Γιαμαλάκη με την επισήμανση να διατηρηθεί η υφιστάμενη θέση ΑΜΕΑ επί της οδού Καλοκαιρινού. Η κατακόρυφη σήμανση αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 19.
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ΘΕΜΑ 20ο
Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στις οδούς περιμετρικά του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Η περιοχή μελέτης περικλείεται από τη Λ. Ικάρου την οδό Εθνικής Αντιστάσεως και το τμήμα της οδού Εφέσου
από τη συμβολή της με τη Λ. Ικάρου μέχρι το ύψος της Τράπεζας Πειραιώς περίπου για ένα μήκος 150,00μ.
Α. Για τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως προτείνονται τα εξής:
Διαγράμμιση στην εγκεκριμένη είσοδο – έξοδο του σταθμού επί της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως (αρ. πρωτ.
28418/10.03.2015 έγγραφο του τμήματος συντήρησης κοινόχρηστων χώρων) για τον διαχωρισμό των επιτρεπτών κινήσεων των οχημάτων – δημιουργία σύνδεσης τύπου Δ με την κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση.
Διαγράμμιση και τοποθέτηση πινακίδων P-40 επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος για την απαγόρευση της
στάσης & της στάθμευσης 50 μέτρα προς Βορρά από την είσοδο έξοδο του σταθμού και προς Νότο σε όλο το
υπόλοιπο μήκος μέχρι και τους φωτεινούς σηματοδότες καθόσον μετά τα 50 μέτρα από την είσοδο – έξοδο του
σταθμού φτάνουμε πλησίον των φωτεινών σηματοδοτών και της διάβασης πεζών.
Ταπείνωση του πεζοδρομίου στο ύψος των διαβάσεων των πεζών επί της Εθνικής Αντιστάσεως για την εύκολη
κίνηση των ευπαθών ομάδων.
Επί του προσβάσιμου τμήματος του πεζοδρομίου δημιουργία όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης η οποία
θα συνεχίζει και εντός του σταθμού και θα οδηγεί με ασφάλεια στο χώρο στάθμευσης και έπειτα από αυτόν στο
εσωτερικό της εγκατάστασης.
Τροποποίηση 2 υφιστάμενων πληροφοριακών πινακίδων (από δίστηλες βάσεις σε μονόστυλες) για να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών.
Τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας για την ύπαρξη parking εντός του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων.
Διατήρηση της ρύθμισης της κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες καθώς ο φόρτος της οδού ξεπερνάει τα 850
ΜΕΑ/ώρα.
Β. Για τη λεωφόρο Λ. Ικάρου προτείνονται τα εξής:
Διαγράμμιση με πρόβλεψη στα σημεία με κάθετες συμβάλλουσες οδούς για το επιτρεπτό των κινήσεων (διακεκομμένη διαγράμμιση) και τοποθέτηση πινακίδων P-40 επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος για την απαγόρευση της στάσης & της στάθμευσης και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας σε όλο το εξεταζόμενο μήκος της οδού καθόσον το καθαρό πλάτος του οδοστρώματος δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε περίπτωση στάθμευσης κάποιου οχήματος.
Διαγράμμιση του άξονα της λεωφόρου Ικάρου με διπλή γραμμή από τα φανάρια της συμβολής της με τη λεωφόρο
εθνικής αντιστάσεως (μετά την νησίδα) μέχρι και μετά το κτίριο της Παγκρήτιας Τράπεζας (δυτικά του σταθμού
λεωφορείων) με πρόβλεψη στα σημεία με κάθετες συμβάλλουσες οδούς για το επιτρεπτό των κινήσεων (διακεκομμένη διαγράμμιση).
Ταπείνωση του πεζοδρομίου στο ύψος των διαβάσεων των πεζών επί της λεωφόρου Ικάρου για την εύκολη κίνηση των ευπαθών ομάδων.
Κατασκευή του Πεζοδρομίου στο τμήμα το οποίο διακόπτεται με ταπείνωση για την διέλευση τον οχημάτων.
Συνέχιση του υφιστάμενου πεζοδρομίου μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Ικάρου με την οδό Εφέσου.
Δημιουργία όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στα τμήματα του πεζοδρομίου στα οποία δεν υπάρχει.
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Διατήρηση της ρύθμισης της κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες καθώς ο φόρτος της οδού ξεπερνάει τα 895
ΜΕΑ/ώρα.
Γ. Για την οδό Εφέσου προτείνονται τα εξής:
Απομάκρυνση της υφιστάμενης πιάτσας ταξί και πρόβλεψη νέας, βορειοδυτικά του σταθμού επί της οδού Εφέσου
σε σημείο στο οποίο υπάρχει το απαιτούμενο πλάτος οδού καθώς και οπτική επαφή από την έξοδο του σταθμού.
Διαγράμμιση και τοποθέτηση πινακίδων P-40 και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού Εφέσου από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ικάρου μέχρι και το
σημείο στο οποίο προβλέπεται η πιάτσα των ταξί καθόσον δεν υπάρχει το απαιτούμενο πλάτος οδού για στάση
και στάθμευση οχημάτων.
Κατασκευή νέου πεζοδρομίου επί της οδού Εφέσου στην ανατολική της πλευρά, από το ύψος της συμβολής της
οδού με τη Λ. Ικάρου μέχρι το ύψος της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου του σταθμού (αρ. πρωτ.
43073/22.04.2014 έγγραφο του τμήματος κυκλοφορίας & συγκοινωνιών), πλάτους 1,85 m (1,50 m ελεύθερη διάβαση και 0,35 m για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης κράσπεδο κλπ).
Δημιουργία διάβασης πεζών μεταξύ των δύο εξόδων εξυπηρέτησης πεζών του σταθμού και σε απόσταση από
τον άξονα της πλησιέστερης λωρίδας κυκλοφορίας της συμβάλλουσας οδού μεγαλύτερη των 20 μέτρων και τοποθέτηση σε αυτήν αναλάμποντες φωτεινούς σηματοδότες ενός πεδίου (κίτρινο) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
ορατότητα και η ασφάλεια από τα οχήματα τα οποία στρίβουν από τη λεωφόρο Ικάρου στην οδό Εφέσου (απόφαση Δ13/ο/1372 ΦΕΚ 85Β/23.01.2018 «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού
σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών»), σε χαμηλό επίπεδο για να είναι προσπελάσιμη και από αναπηρικά αμαξίδια.
Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία της διάβασης πεζών και τοποθέτηση σε αυτήν αναλάμποντες φωτεινούς σηματοδότες ενός πεδίου προκύπτει από το συσχετισμό των διερχόμενων οχημάτων (364 ΜΕΑ/ώρα) με τους διερχόμενους πεζούς ανά ώρα, ο οποίοι λόγο της φύσης της περιοχής προέρχονται στο μεγαλύτερο βαθμό τους λόγο
της κίνησης του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων και σύμφωνα με το ωρολογιακό πρόγραμμα των αναχωρήσεων και αφίξεων του σταθμού συμπεραίνουμε ότι ο μέγιστος αριθμός λεωφορείων ανά ώρα σε ΜΕΑ τα οποία
διακινούνται στο σταθμό εκφράζεται ως 17,5 ΜΕΑ/ώρα. Πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό τον οποίο έχει την
ικανότητα να μεταφέρει κάθε λεωφορείο έχουμε 17,5 * 43 = 752,5 άτομα / ώρα. Αυτός ο αριθμός όμως δεν μπορεί
να θεωρηθεί ρεαλιστικός καθόσον ελάχιστα δρομολόγια είναι πάντα σε ποσοστό 100% γεμάτα μέσα στην ημέρα
και πολλά από αυτά λόγο της μειωμένης κίνησης του προορισμού τους ή της ώρας δεν αγγίζουν ούτε το 50%
πληρότητα. Για να είμαστε ακριβέστεροι στον υπολογισμό θεωρούμε ότι η πραγματική συνολική ωριαία κίνηση
αγγίζει το 75% της θεωρητικής, οπότε έχουμε 752,5 * 75% = 564,4 άτομα ανά ώρα (λαμβάνονται υπόψη 565 άτομα). Αυτά τα 565 άτομα έχουν 6 διαφορετικές πιθανές κατευθύνσεις και τρόπους για την αποχώριση ή την προσέλευση τους στο σταθμό και θα πρέπει να μοιραστούν σύμφωνα με αυτές έτσι ώστε να προκύψει ο πραγματικός
αριθμός ατόμων τα οποία θα πραγματοποιούν διέλευση από την νέα διάβαση πεζών. Με δεδομένο ότι ο σταθμός
λεωφορείων φτάνει τις μέγιστες τιμές εξυπηρετούμενων ατόμων κατά την τουριστική περίοδο και επειδή η κυρίες
κινήσεις τον επισκεπτών είναι από και προς το λιμάνι και το Αεροδρόμιο του Ηρακλείου λαμβάνουμε υπόψη: α) σε
ποσοστό 25% θεωρείται ότι η διέλευση γίνεται από και προς το λιμάνι του Ηρακλείου δηλαδή μέσω της λεωφόρου
Εθνικής αντιστάσεως και της λεωφόρου Νεάρχου οι οποίες διαθέτουν φωτεινά σηματοδοτούμενες διαβάσεις. β)
σε ποσοστό 30% θεωρείται ότι η διέλευση γίνεται από και προς την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και του Αεροδρομίου Ηρακλείου πράγμα που οδηγεί τους πεζούς στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Ικάρου διαμέσου
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της διάβασης που βρίσκεται στην συμβολή της λεωφόρου Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως (η οποία είναι φωτεινά
σηματοδοτούμενη) προς την αστική συγκοινωνία η οποία κατευθύνεται σε αυτές τις περιοχές. γ) σε ποσοστό 15%
θεωρείται ότι η άφιξη / αναχώρηση από το σταθμό γίνεται με ιδιωτικά μέσα Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα κλπ
μέσω του χώρου στάθμευσης του σταθμού. δ) Ένα ποσοστό 5% θεωρείται ότι παραμένει στο σταθμό για μετεπιβίβαση σε άλλη γραμμή και ε) Ένα ποσοστό 25% θεωρείται πως κινείται μέσω της οδού Εφέσου είτε προς την
νέα πιάτσα των ταξί είτε διαμέσου της οδού Εφέσου στην στάση του αστικού λεωφορείου η οποία βρίσκεται επί
της λεωφόρου Ικάρου μετά την Παγκρήτια Τράπεζα. Επομένως ο εκτιμώμενος μέσος ωριαίος φόρτος κίνησης
πεζών στην διάβαση που προτείνεται επί της οδού Εφέσου είναι: 565 * 25% = 141,25 άτομα (λαμβάνονται υπόψη
142 άτομα). Δυνάμει του πίνακα 2 της απόφασης Δ13/ο/1372 ΦΕΚ 85Β/23.01.2018 «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών» και για αναλογία μέχρι
και 450 οχήματα / ώρα και 150 πεζών / ώρα και επειδή ο μεγάλος φόρτος παρατηρείται μονάχα συγκεκριμένες
χρονικές στιγμές ανά ώρα σε ύπαρξη άφιξής κάποιου δρομολογίου ενώ την υπόλοιπη ώρα παρατηρείται ελάχιστη
κίνηση πεζών η οδός Εφέσου κατατάσσεται στην κατηγορία της «Υποχρεωτικής Θέσης Εγκατάστασης Διάβασης
Πεζών» σύμφωνα με την παραπάνω Τεχνική Οδηγία οπότε απαιτείται η διάβαση πεζών με κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, ενώ, επειδή τα αριθμητικά δεδομένα φτάνουν σε περίπου οριακά επίπεδα προτείνεται και η χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου.
Δημιουργία όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στο νέο πεζοδρόμιο που θα δημιουργηθεί
Διαγράμμιση στη συμβολή της οδού Εφέσου με τη λεωφόρο Ικάρου για τον διαχωρισμό των επιτρεπτών κινήσεων
των οχημάτων.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα σε ολόκληρη την περιοχή είναι αυτή η οποία προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τις αστικές περιοχές( 50 km/h), ενώ γίνεται πρόταση συγκεκριμένα για την οδό Εφέσου να
μειωθεί στα 30 km/h.
Οι παραπάνω προτάσεις αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο Τ1, υποβλήθηκαν για λογαριασμό του υπεραστικού ΚΤΕΛ στο πλαίσιο έγκρισης της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την ίδρυση του νέου σταθμού.
Τα μέτρα αυτά αφού εγκριθούν θα υλοποιηθούν από το ΚΤΕΛ.
Την εισήγηση του θέματος ¨μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στις οδούς περιμετρικά του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων¨ έκανε η κυρία Χαιρέτη σε συνδυασμό με το θέμα 17, «χωροθέτηση νέας στάσης/στάθμευσης επιβατηγών οχημάτων ταξί επί της οδού Εφέσου»». Τον λόγο πήρε ο μηχανικός του Υπεραστικού ΚΤΕΛ που εξήγησε τις παρεμβάσεις που θα γίνουν περιμετρικά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ. Στην συνέχεια πήρε
το λόγο ο κ. Βαρδαβάκης Ιωάννης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου, ο οποίος είπε η μελέτη που υποβλήθηκε από το ΚΤΕΛ εξυπηρετεί τον Υπεραστικό σταθμό και δεν έχει προβλέψει τη δυνατότητα οριοθέτησης θέσεων ταξί εσωτερικά του σταθμού, παρά τις προφορικές
διαβεβαιώσεις των υπευθύνων του ΚΤΕΛ. Στην συνέχεια διαβάσθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής το έγγραφο της Τροχαίας Ηρακλείου σχετικά με τη χωροθέτηση πιάτσας ταξί έξω από τον Υπεραστικό σταθμό και
τους λόγους όπου η Τροχαία ζήτησε μέσω του εγγράφου της την άμεση απομάκρυνση των οχημάτων ταξί ακριβώς έξω από τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων. Η Τροχαία συναινεί με την οριοθέτηση πιάτσας ταξί επί της
οδού Εφέσου Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Νεονάκης Ιωάννης ο οποίος πρότεινε την μονοδρόμηση της οδού
Εφέσου για την άρση των προβλημάτων που παρατηρούνται επί της οδού και την διευκόλυνση πεζών και οχημάτων και να μελετηθεί η όλη περιοχή. Ακολούθησε συζήτηση για τα προβλήματα της περιοχής και τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα που έχουν προκύψει λόγω της μετεγκατάστασης του σταθμού ΚΤΕΛ και την ανάγκη να μελετηθεί
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η όλη περιοχή. Τον λόγο πήρε ο κ. Μαράκης Μενέλαος ο οποίος ρώτησε εάν υπάρχει εντός του σταθμού χώρος
για να μπορούν τα ταξί να εξυπηρετούν τους επιβάτες, του δόθηκε η απάντηση πως υπάρχει χώρος και πρότεινε
να οριοθετηθούν δύο θέσεις για ταξί εντός του ΚΤΕΛ.
Τέλος ο πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση των μέτρων κυκλοφορίας στις οδούς περιμετρικά του σταθμού
αυτοκινήτων όπως αποτυπώνεται στον συν. σχέδιο 20, την χωροθέτηση δύο θέσεων για ταξί εντός του σταθμού
ΚΤΕΛ και την χωροθέτηση νέας στάσης/στάθμευσης επιβατηγών οχημάτων ταξί επί της οδού Εφέσου όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 17 και πρότεινε κατά την εκπόνηση της μελέτης διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου στη
συμβολή Λ. Ικάρου –Λ. Εθν. Αντιστάσεως να εξεταστεί η δυνατότητα μονοδρόμησης της οδού Εφέσου.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την χωροθέτηση δύο θέσεων ταξί εσωτερικά του σταθμού υπεραστικών
λεωφορείων, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 20 και για την χωροθέτηση νέας στάσης/στάθμευσης επιβατηγών οχημάτων ταξί επί της οδού Εφέσου τρεις (3) θέσεις στην ανατολική πλευρά (αριστερή) της οδού μετά την
είσοδο στο γήπεδα τένις και πέντε θέσεις πριν από την είσοδο στα γήπεδα (παράλληλα με τα Ενετικά τείχη) όπως
αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 17.
Αρνητικά ψήφισαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου και παρόν ο κ. Συμεών Ερμίδης

ΘΕΜΑ 21ο
Τοποθέτηση σήμανσης (πινακίδα Ρ-55) επί της οδού Φαϊτάκη
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της Τροχαίας Ηρακλείου αναφορικά με την απαγόρευση στάθμευσης
επί της οδού Φαϊτάκη και το σχέδιο πόλης στην περιοχή της Αγ. Τριάδας, εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-55 επί της οδού Φαϊτάκη στην Περιοχή της Αγ. Τριάδας η οποία είναι χαρακτηρισμένη από το
σχέδιο πόλης ως πεζόδρομος (ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/27-7-2018)
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Φαϊτάκη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 21.

ΘΕΜΑ 22ο
Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης (ολιγόλεπτη στάση 20λεπτών) για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου OLYMPIC επί της Πλ. Κορνάρου ,εντός τειχών περιοχή.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ η αριθ. Πρωτ. 86958/11-10-2018 αίτηση
Έχοντας υπόψη:
1. 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
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του άρθρου 34 του Ν.2696/1999 «Κώδικας οδικής κυκλοφορίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα.
2. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
«Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (κώδικας οδικής κυκλοφορίας ν.2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει )».
3. Το αρθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ/1351/Φ.252/22-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας Υποδομών, Ναυπλίας & Τουρισμού , «Διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
4. Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621/Β/31.12.2009
5. Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 13612 «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της µε
αρ. 52907/28.12.2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ‘Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων
µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών’»
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
8. Το αριθ. Πρωτ. 2113/20-7-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορά παραχώρηση αποκλειστικής στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πολιτών ή δραστηριοτήτων (φαρμακεία, υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ).
9. Το άρθρ.34 παρ. 3β του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
10. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα,
καθώς

θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 52

παρ.1 και 109 του ΚΟΚ, ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν.
4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17-12-2014).
Με την αριθ. 884/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραχωρηθεί επί της οδού Αβέρωφ
(πριν τη συμβολή με την οδό Έβανς), στην ήδη διαμορφωμένη εσοχή χώρος φορτοεκφόρτωσης για εξυπηρέτηση
των επιχειρήσεων.
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Εικόνα 1. Σημερινή εικόνα της οδού
Β. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ξενοδοχείο OLYMPIC βρίσκεται εντός της παλιάς πόλης και ότι με την αριθ. 931/2006
απόφαση του Δ.Σ. παραχωρείται σε όλα τα ξενοδοχεία εντός της παλιάς πόλης μια θέση για στάση εισηγούμαστε
την μικτή χρήση του χώρου (φορτοεκφόρτωση – μικρά λεωφορεία του ξενοδοχείου) απαγόρευση της στάθμευσης
και την οριοθέτηση χώρου προσωρινής στάσης για εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου και των επιχειρήσεων με κίτρινη διαγράμμιση, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 22. Η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί είναι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-39 (Απαγόρευση στάθμευσης)
Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για την οριοθέτησης χώρου προσωρινής στάσης μειοψηφούντος του κ. Συμεών Ερμίδης , στην ήδη διαμορφωμένη εσοχή επί της οδού Αβέρωφ πριν τη συμβολή της
με την οδό Έβανς. Η θέση αυτή θα χρησιμοποιείται για προσωρινή στάση μικρών λεωφορείων που εξυπηρετούν
το ξενοδοχείο OLYMPIC.

ΘΕΜΑ 23ο
Μεταφορά χώρου στάσης για το ξενοδοχείο «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» από την οδό Μαστραχά στην οδό Δελημάρκου.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Εισηγούμαστε τη μεταφορά της θέσης προσωρινής στάσης για το ξενοδοχείο «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» από την οδό Μαστραχά επί της οδού Δελημάρκου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 23, για το λόγο ότι η οδός Μαστραχά είναι
πεζόδρομος

69

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά μειοψηφούντος του κ. Συμεών Ερμίδη για την μεταφορά της θέση στάσης και στάθμευσης από την οδό Μαστραχά επί της οδού Δελημάρκου , όπως αποτυπώνεται στο συν.σχ. 23. για
το Η θέση θα χρησιμοποιείται μόνο από Ι.Χ. οχήματα και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ξενοδοχείου «Ηράκλειο».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
1.
2.

Τμήμα Πρωτοκόλλου
Aρχείο Διεύθυνσης

Ακριβές αντίγραφο του
Πρωτοτύπου της Υπηρεσίας
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