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Η Επιτροπή Κυκλοφορίας συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού (πρώην Δημαρχείο Αλικαρνασσού) τη Τρίτη 19/2//2019 και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Αναστασάκη Ιωάννη.
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 Βιο

δάκης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Κοτζιά και 2 αναπληρωτή του τον κ. Χαράλαμπο
Γερώνυμο ως εκπρόσωποι ΑΜΕΑ, Νίκος Μαυροματάκης, ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος, με α-

1

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: Ιωάννης Αναστασάκης (πρόεδρος), Μαρίνος Παττακός Δημοτικός
Σύμβουλος τακτικό μέλος, 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», ο Αστυνόμος Β΄ κ. Στέλιος Καρακούδης αναπληρωματικό μέλος εκπρόσωπο ντας το
Τμήμα της Τροχαίας, 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, Ιωάννης Βαρδαβάκης αναπληρωματικό μέλος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου, ο κ. Ιωάννης
Νιταδώρος, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος.
Στην συνεδρίαση ήταν η κα Χαιρέτη Πελαγία, υπεύθυνη του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήη

μου Ηρακλείου και από την 3 Δημοτική Κοινότητα ήταν η κα Φλουρή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ. Ικάρου
Έχοντας υπ’ όψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 10 παρ2στ,4,5 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5
παρ4 του Ν3481/2006.

2.

Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρ. 376 του Ν.4412/2016: «Οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρ. 184 εφαρμόζονται και σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών που συνάφθηκαν, σύμφωνα με το Ν.3316/2005 (Α’ 42), πριν
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου»

3.

Την απόφαση ΔΕΜΕΟ/Α/0/1257/9-8-2005 Υπ. ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός προεκτιμωμένων αμοιβών όπως τροποποιήθηκε με τις ΔΕΜΕΟ/Α/0/1347/2005 και ΔΕΜΕΟ/Α/0/2361/2005
αποφάσεις Υπ. ΠΕΧΩΔΕ.

4.

H Απόφαση Δ15 /οικ/5961/ 3. 4 . 2012 ΦΕΚ 1200 / Β / 11-4-2012 του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ , με τίτλο
«Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών (δημοσίων έργων) έτους 2012».

5.

Οι διατάξεις του Π.Δ. 696/1974 «Περί αμοιβών Μηχανικών και Τεχνικές Προδιαγραφές» και του Π.Δ.
515/1989 σε ότι αφορά το θέμα των προδιαγραφών.

6.

Την με Α.Π 93557/17-7-2015 Βεβαίωση αδυναμίας εκπόνησης της μελέτης από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών.
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7.

Την 499/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η προεκτίμηση αμοιβής για τη
μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης της μελέτης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2στ,4,5 του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005 ΦΕΚ 42Α/22-2-2005 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/2006 ΦΕΚ 162Α/2-8-2006, λόγω του κατεπείγοντος.

8. Την με αρ. 359/πρακτικό 12ο /10-9-2015 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Κρήτης
11 . Την με Αριθμό 855/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με

την οποία εγκρίθηκε

η Προκήρυξη του Διαγωνισμού, τα τεύχη του, η διάθεση Πίστωσης και η τριμελής επιτροπή του
διαγωνισμού .
12. Το με Α.Π 79732/14-7-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
13. Την με αριθμό 529/2016απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναθέτει την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο : «Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ. Ικάρου» στην εταιρεία
ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε., η οποία προσέφερε ποσό 17.239,001€ (χωρίς το Φ.Π.Α 24%) για την εκπόνηση της
μελέτης.
14. Την με αρ. πρωτ. 11318/28-9-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, όπου ακυρώνει την 529/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την κατακύρωση τια την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης.
15. Την από 25/10/2016 Προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152
του Ν. 3463/2006 της Περιφέρειας Κρήτης.
16. Το με αρ. 18/2016 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006,όπου δέχεται την
προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου και ακυρώνει την απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης.
17. Την αριθ. Πρωτ. 146295/23-12-2016 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.
18. Τα παραδοθέντα της μελέτης για το Α’ και Β’ στάδιο της μελέτης από τη μελετητική ομάδα ΦΟΡΕΑΣ
Ε.Ε.
19. Την αριθ. Πρωτ. 996/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση της παράτασης
της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης.
20. Την αριθ. 225/2018 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση και παραλαβή του Α’ σταδίου της μελέτης
21. Ν. 2696/1999 «Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999 με τις μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού.
22. Οδηγός σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
23. Την απόφαση του ΣτΕ/2717/2011
24. Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της από το 1987 αναθεώρησης της πολεοδομικής μελέτης, όπως αυτό εγκρί
θηκε με την Γ/9236/07 και το σχέδιο Τ1/Δεκ-2001 της πράξης εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου (ΠΔ17-7-2007, ΦΕΚ 336/1-8-2007) σε τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 17 περιοχή «Θαλασ
σινά», Ν. Αλικαρνασσός- Δήμος Ηρακλείου.
25. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πολεοδομικού συγκροτήματος Ν. Αλικαρνασσού (ΦΕΚ 696/8-7-2003)
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Ιστορικό
Η μελέτη εκπονήθηκε σε δύο φάσεις. Κατά το στάδιο της Α’ φάσης διερευνήθηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις η
λύση Α’ και η λύση Β’. Στη λύση Α’ οι μονοδρομήσεις είναι περιορισμένες στη νέα παραλιακή και στις οδούς
που καταλήγουν σ’ αυτή. Στη λύση Β’ η μονοδρόμηση επεκτείνεται και εφαρμόζεται σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης με εξαίρεση τις οδούς που είναι αδιέξοδοι, οπότε η αμφίδρομη κίνηση σ’ αυτές είναι υποχρεωτική.
Μετά από διαβουλεύσεις με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και σχετικές τροποποιήσεις η ομάδα μελέτης κατέληξε και πρότεινε τη Λύση Β' (σχέδιο Π-02/Φεβ-2018 το οποίο εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο για
έγκριση.
Το σχέδιο Π-02/ΛΦεβ-2018 Λύση Β' εγκρίθηκε με την Απόφαση ΔΣ 225/26-03-2018. Η έγκριση του Δημοτικού
Συμβουλίου έγινε με την προϋπόθεση εφαρμογής μερικών τροποποιήσεων του προταθέντος, από την ομάδα μελέτης, συστήματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η κύρια επέμβαση είναι ο εξορθολογισμός των οδών Βορρά-Νότου να σχηματίζουν ζεύγη μονοδρόμων ως
εξής:
1. Η οδός Δωδεκαννήσου μονοδρομείται με φορά προς βορρά.
2. Η οδός Μαυσώλου μονοδρομείται με φορά προς νότο
3. Η οδός Αρτεμησίας μονοδρομείτα με φορά προς βορρά
4. Η οδός Ηροδότου διατηρείται ως διπλής κυκλοφορίας.
5. Η οδός Δημοκρατίας μονοδρομείται με φορά προς νότο
6. Η οδός Καρίας μονοδρομείται με φορά προς βορρά και
7. Η οδός Σταδίου διατηρείται ως διπλής κατεύθυνσης.
Στο σχέδιο Ε-01/Μάιος-2018 έχουν εφαρμοσθεί οι εντολές της απόφασης 225/2018 του ΔΣ.
Σχετικά με το βόρειο παραλιακό μέτωπο η κυκλοφοριακή ρύθμιση από την οδό Αρτεμησίας μέχρι την οδό Δημοκρατίας θα πρέπει να χαρακτηρισθεί “Ήπιας Κυκλοφορίας” ώστε οι καταλήγοντες σε αυτό το τμήμα της παραλιακής να εισέρχονται νόμιμα και να μην καταλήγουν σε αδιέξοδο όπως θα ήταν στη περίπτωση που θα χαρακτηριζόταν “πεζόδρομος”. Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, στο “πεζόδρομο” δεν επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων
που δεν έχουν εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης εκτός οδού εξαιρουμένων των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (αστυνομία, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ.).
Στο σχέδιο Ε-02/Μάιος-2018 περιλαμβάνεται η κατάλληλη οδική σήμανση (πινακίδες του ΚΟΚ) ώστε οι ρυθμίσεις να είναι σαφείς και κατανοητές στους οδηγούς.
Η οδική σήμανση χωρίζεται σε Κατακόρυφη και σε Οριζόντια που αποτυπώνονται στα συνημμένα σχέδια..
Στο σχέδιο Ε-03/Μάιος-2018 δίδονται η γεωμετρική διαμόρφωση και η σήμανση των τριών κυκλικών κόμβων
Ικάρου/Σταδίου, Ικάρου/Σεφέρη, Νεάρχου/Καζαντζίδη .
Η κ. Χαιρέτη εισηγήθηκε το θέμα αναλύοντας τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις παραμέτρους που έλαβε υπόψη
του ο μελετητής προκειμένου να σχεδιαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την περι-
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οχή που περικλείεται βόρεια της Λ. Ικάρου εως και το παραλιακό μέτωπο. Αναλυτικά συζητήθηκε η αλλαγή διατομής της οδού Σεφέρη η οποία με τη νέα πρόταση θα λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης. Επίσης εκφράστηκαν
κάποιες επιφυλάξεις από τον κ. Νεονάκη και τον κ. Σχινά σχετικά με το χαρακτηρισμός της οδού Ηροδότου ως
δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για το λόγο ότι δε συνάδει αυτός ο χαρακτηρισμός με τη λειτουργία του δρόμου ως διπλής κατεύθυνσης. Με την άποψη αυτή συμφώνησε και ο κος Νιταδώρος. Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος σε δημότη της περιοχής ο οποίος ρώτησε για το τμήμα της χερσαίας ζώνης και για το οικοδομικό τετράγωνο που ένα
τμήμα του είναι μέσα στη χερσαία ζώνη. Ο κ. Αναστασάκης εξήγησε ότι η μελέτη που εκπονήθηκε από το Δήμο
δεν περιλαμβάνει το τμήμα της χερσαίας ζώνης για το λόγο ότι είναι αρμοδιότητα του ΟΛΗ. Αφού ολοκληρώθηκε
η συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής ο πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Τα μέλη της επιτροπής
γνωμοδότησαν θετικά, εκτός του κ. Συμεών Ερμίδης που ψήφισε παρόν, ο κος Σχινάς ψήφισε θετικά, με επιφύλαξη για την λειτουργία της οδού Ηροδότου ως ήπιας κυκλοφορίας και διπλής κατεύθυνσης, και ο κος Σμυρνιωτάκης συμφώνησε με τον κ. Σχινά.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εισηγούμαστε τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής για την παραλαβή της κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ. Ικάρου όπως αποτυπώνεται στο σχ. 1 και την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών μέτρων
με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 52 του ΚΟΚ , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΘΕΜΑ 2Ο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου σχεδιάζει την υλοποίηση της ανάπλασης της
οδού Παπά Πέτρου Γαβαλά.
Στα πλαίσια της εν λόγω ανάπλασης το Τμήμα Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου σχεδίασε μια πρώτη προσέγγιση για την κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής. Προσδιορίζεται μία ευρύτερη υπό εξέταση περιοχή, η οποία περικλείεται από την οδό Ούλαφ Πάλμε (προς
Δυσμάς), την οδό Ευμαθίου (προς Νότο), την οδό Ακροπόλεως (προς Βορρά) και την οδό Εθνομαρτύρων/Ανθέων (προς Ανατολάς).
Στην πρόταση αποτυπώνονται τα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, οι δημόσιοι χώροι δηλαδή οι κοινόχρηστοι χώροι και οι κοινωφελείς χώροι (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο) και
εντοπίζονται οι θέσεις όπου υπάρχουν αδιάνοικτα τμήματα των δρόμων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
Ανάλυση υφιστάμενων στοιχείων της περιοχής μελέτης
Η ανάλυση και αξιολόγηση της πρότασης για την κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής και στην συνέχεια η διαμόρφωση της πρότασης που ακολουθεί έγιναν λαμβάνοντας υπόψη τις εξής ουσιαστικές και
κρίσιμες παραμέτρους :
 Τις προβλέψεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου
(ΦΕΚ 696 Δ’ 2003) και συγκεκριμένα :
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Η Λεωφόρος Ιωνίας – Ούλαφ Πάλμε που χαρακτηρίζεται ως κύρια αρτηρία (από την διασταύρωση
της με τον εσωτερικό πεταλοειδή μέχρι τις Βασιλειές)
Η οδός Ευμαθίου και η οδός Στέλιου Φουσταλιέρη/Τιρύνθου/Τελχινών που χαρακτηρίζονται ως κύριες συλλεκτήριες.
 Το εγκεκριμμένο σχέδιο πόλης στις Πολεοδομικές Ενότητες ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα¨ (ΦΕΚ 204 Δ’ 1989)
 Τις κυρωμένες Πράξεις Εφαρμογής Τμήμα IV (Μ10/1994) και τμήμα VI (Μ11/1995)
 Τα αδιάνοικτα τμήματα των οδών του σχεδίου πόλης.
 Τις θέσεις των εγκατεστημένων σήμερα κύριων χρήσεων που επηρεάζουν σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής (τοπικές μετακινήσεις και διαμπερείς/υπερτοπικές μετακινήσεις) και συγκεκριμένα :


Τον χώρο του 5ου Γυμνασίου και του 11ου Γενικού Λυκείου επί των οδών Παπά Πέτρου Γαβαλά
– Νικολάου Πετράκη (ή Λασκαράτου) και Γεωργίου Αμαργιανάκη στο Ο.Τ. Γ 1803.
Το 5ο Γυμνάσιο δέχεται μαθητές και μαθήτριες από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου
αλλά και από τον Άγιο Βλάσσιο (μέρος της κοινότητας Βασιλειών),



Το 11ο Γενικό Λύκειο δέχεται μαθητές και μαθήτριες από την περιοχή που περικλείεται από οδούς Μενελάου Ξηλούρη (ανατ.) - Μιχελινάκη (ανατ.) - Αγίας Σοφίας (ανατ) - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ
(ανατ) - Μνησικλέους (ανατ.) - Μ. Αλεξάνδρου (νότ.) - Παπαναστασίου (δυτικά) - Καραναστάση
(δυτικά )- Εράσμου - ( δυτικά) – Εθνικής Αντιστάσεως (δυτικά) και επίσης από Σκαλάνι, Άγιο
Σύλλα, Άγιο Βλάσση, Φιλοθέη, Μαραθίτη (εναλλακτικά με το 8ο ΓΕΛ, 6ο ΓΕΛ, 5ο ΓΕΛ)



Τον χώρο του 46ου Δημοτικού Σχολείου επί των οδών Παπά Πέτρου Γαβαλά – Ευαγγελισμού
και Καπετάν Κρασανάκη Αδάμη στο Ο.Τ. Γ 1624



Τον χώρο του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού επί των οδών Παπά Πέτρου Γαβαλά και Ευμαθίου
στο Ο.Τ. Γ 1810



Το ¨S/M ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ¨ επί των οδών Ούλαφ Πάλμε και Νικολάου Πετράκη (ή Λασκαράτου)
στο Ο.Τ. Γ 1800



Τον ¨Κρητικό Φούρνο¨ επί των οδών Ούλαφ Πάλμε και Εμμανουήλ Λυδάκη στο Ο.Τ. Γ. 1801

 Τις κυκλοφοριακές ροές των οδών Ούλαφ Πάλμε, Ακροπόλεως και Εθνομαρτύρων (μέση ημερήσια
κυκλοφορία σε κατάλληλες χρονικές στιγμές ανά ημέρα και σε ικανό χρονικό διάστημα)
Κύρια στοιχεία της πρότασης
Ιεράρχηση οδικού δικτύου
Για την ιεράρχηση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης, το βασικό και ταυτόχρονα θεσμικά δεσμευτικό κριτήριο είναι η πρόβλεψη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
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Ηρακλείου (ΦΕΚ 696 Δ’ 2003) όπως αυτό υλοποιήθηκε στο εγκεκριμμένο σχέδιο πόλης στις Πολεοδομικές Ενότητες ¨Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα¨ (ΦΕΚ 204 Δ’ 1989).
Όπως προαναφέρθηκε η οδός Ούλαφ Πάλμε χαρακτηρίζεται ως κύρια αρτηρία, η οδός Ευμαθίου και η
οδός Στέλιου Φουσταλιέρη/Τιρύνθου/Τελχινών χαρακτηρίζονται ως κύριες συλλεκτήριες και οι όλες οι
υπόλοιπες οδοί θεωρούνται τοπικές οδοί (αφού δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηρισμό).
Συνεπώς :
 Σε πρώτο επίπεδο προτεραιότητας θεωρούνται οι οδοί Ούλαφ Πάλμε, Ευμαθίου, Ακροπόλεως και
Εθνομαρτύρων/Ανθέων οι οποίες περιβάλλουν και καθορίζουν το εξωτερικό περίγραμμα της υπό εξέταση περιοχής.
 Σε αμέσως επόμενο επίπεδο προτεραιότητας τίθεται η οδός Παπά Πέτρου Γαβαλά, η οποία διαχωρίζει την υπό εξέταση περιοχή σε δύο κύριους κυκλοφοριακούς βρόγχους.
 Ακολουθούν οι κάθετοι στην οδό Παπά Πέτρου Γαβαλά οδοί, Ξενουδάκη/Τυμπακίου, και Νικολάου
Πετράκη/Λάδωνος, Σπερχειού και Στέλιου Φουσταλιέρη/Τιρύνθου/Τελχινών. Οι οδοί αυτοί δημιουργούν τους επιμέρους κυκλοφοριακούς βρόγχους.
 Για το υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ιεράρχηση αφού βρίσκονται
στο εσωτερικό των επιμέρους βρόγχων και δεν έχουν διαμπερή κυκλοφορία.
 Σε εφαρμογή της προαναφερθείσας ιεράρχησης προτείνεται η τοποθέτηση των ανάλογων πινακίδων
ρύθμισης της κυκλοφορίας, ώστε να τηρείται η ιεράρχηση αυτή.
Προσδιορισμός κυκλοφοριακής ροής του οδικού δικτύου (φορά κίνησης)
 Οι οδοί Ούλαφ Πάλμε, Ευμαθίου, Ακροπόλεως και Εθνομαρτύρων/Ανθέων που περιβάλλουν την
υπό εξέταση περιοχή διατηρούνται διπλής (αμφίδρομης) κατεύθυνσης. Σύμφωνα με το εγκεκριμμένο
σχέδιο πόλης σε όλες τις οδούς προβλέπεται προκήπιο (πρασιά) και από τις δύο πλευρές και σε όλο
το μήκος τους.
 Η οδός Παπά Πέτρου Γαβαλά μονοδρομείται σε όλος το μήκος της, με φορά από την οδό
Eθνομαρτύρων προς την οδό Ευμαθίου (άνοδος). Το πλάτος της (12 μ.) επαρκεί για την κατασκευή
πεζοδρομίου και στις δύο πλευρές, την κατασκευή λωρίδας κυκλοφορίας και λωρίδας στάθμευσης
και επιλεκτικά την κατασκευή ποδηλατόδρομου. Επιπλέον σύμφωνα με το εγκεκριμμένο σχέδιο πόλης προβλέπεται προκήπιο (πρασιά) και από τις δύο πλευρές και σε όλο το μήκος της.
 Η οδός Στέλιου Φουσταλιέρη/Τιρύνθου/Τελχινών όπως προαναφέρθηκε χαρακτηρίζεται ως κύρια
συλλεκτήρια και σύμφωνα με το εγκεκριμμένο σχέδιο πόλης προβλέπεται προκήπιο (πρασιά) και από
τις δύο πλευρές και σε όλο το μήκος της. Προτείνεται η μονοδρόμηση της, με φορά από την οδό Ανθέων προς την οδό Ούλαφ Πάλμε.
Επίσης προτείνεται η άμεση διάνοιξη της ώστε να επιτελέσει τον ρόλο της ως κύρια συλλεκτήρια.
Κατ’ ελάχιστον πρέπει να διανοιχτεί, άμεσα, το τμήμα από την οδό Εθνομαρτύρων έως την οδό Παπά Πέτρου Γαβαλά. Μέχρι την διάνοιξη του τμήματος από την οδό Παπά Πέτρου Γαβαλά έως την
οδό Ούλαφ Πάλμε (υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα) θα χρησιμοποιείται ανάλογα η οδός Οικονόμου.
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 Η οδός Σπερχειού/Κακριδή δεν χαρακτηρίζεται ως κύρια συλλεκτήρια, όμως εκτείνεται (σύμφωνα με
το σχέδιο πόλης) από την οδό Ούλαφ Πάλμε μέχρι την Λεωφόρο Κνωσσού και σύμφωνα με το εγκεκριμμένο σχέδιο πόλης προβλέπεται προκήπιο (πρασιά) και από τις δύο πλευρές και σε όλο το μήκος
της. Προτείνεται η μονοδρόμηση της με φορά από την οδό Ούλαφ Πάλμε προς την οδό Ανθέων.
 Η οδός Ξενουδάκη/Τυμπακίου εκτείνεται (σύμφωνα με το σχέδιο πόλης) από την οδό Ούλαφ Πάλμε
μέχρι την οδό Ανθέων και σύμφωνα με το εγκεκριμμένο σχέδιο πόλης προβλέπεται προκήπιο (πρασιά) και από τις δύο πλευρές και σε όλο το μήκος της. Προτείνεται η μονοδρόμηση της με φορά από
την οδό Ανθέων προς την οδό Ούλαφ Πάλμε.
 Προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού Νικολάου Πετράκη/Λάδωνος με φορά από την οδό Ούλαφ
Πάλμε προς την οδό Ανθέων για την εξυπηρέτηση των πελατών του S/M ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ.
 Προτείνεται η πεζοδρόμηση της οδού Μόρνου στο τμήμα από την οδό Παπά Πέτρου Γαβαλά έως
την οδό Γεωργίου Αμαργιανάκη, όπου βρίσκεται η είσοδος του 5ου Γυμνασίου και του 11ου Γενικού
Λυκείου.
 Προτείνεται η πεζοδρόμηση της οδού Παλλάδα στο τμήμα από την οδό Παπά Πέτρου Γαβαλά έως
την οδό Ευαγγελισμού, όπου βρίσκεται η είσοδος 46ου Δημοτικού σχολείου. Το εν λόγω τμήμα της
οδού καταλαμβάνεται, ήδη σήμερα, από την αυλή του σχολείου.
 Απαιτείται η διαρρύθμιση, με νησίδες, της συμβολής των οδών Εθνομαρτύρων και Παπά Πέτρου
Γαβαλά όπως και της συμβολής των οδών Ανθέων και Γ. Χορτάτζη. Οι νησίδες προτείνεται να κατασκευαστούν υπερυψωμένες (πλακοστρωμένες) ώστε να εμποδίζεται η στάθμευση.
 Η διάταξη του υπόλοιπου εσωτερικού δικτύου δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις παραπάνω ρυθμίσεις. Εν τούτοις προτείνεται η μονοδρόμηση των περισσότερων οδών, με κύριο γνώμονα την διασφάλιση χώρου για την παρόδια στάθμευση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.
Σχολικά συγκροτήματα
Όπως προαναφέρθηκε στην περιοχή βρίσκονται ο χώρος του 5ου Γυμνασίου και του 11ου Γενικού Λυκείου επί των οδών Παπά Πέτρου Γαβαλά – Νικολάου Πετράκη (ή Λασκαράτου) και Γεωργίου Αμαργιανάκη στο Ο.Τ. Γ 1803 και ο χώρος του 46ου Δημοτικού Σχολείου επί των οδών Παπά Πέτρου Γαβαλά –
Ευαγγελισμού και Καπετάν Κρασανάκη Αδάμη στο Ο.Τ. Γ 1624.
o

Και στις δύο περιπτώσεις προτείνεται κατ’ αρχάς η μετατροπή των οδών στις οποίες βρίσκεται η είσοδος των σχολικών συγκροτημάτων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

Παράλληλα προτείνεται η κατασκευή διαβάσεων πεζών στις κορυφές των Οικοδομικών Τετραγώνων και υπερυψωμένων διαβάσεων, για την ασφαλή διέλευση μαθητών και γονέων – συνοδών και η τοποθέτηση των σχετικών
ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων.
Ο κ. Αναστασάκης εισηγήθηκε το θέμα στην επιτροπή και έδωσε τον λόγο στον σύμβουλο μελετητή της Υπηρεσίας να εξηγήσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της οδού Παπά Πέτρου Γαβαλά. Έγινε ανάλυση του σκεπτικού της μελέτης και επισημάνθηκε ότι τα πεζοδρόμια που αποτυπώνονται στο σχέδιο είναι ενδεικτικά. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της επιτροπής ο οποίος εξήγησε τα προβλήματα που υπάρχουν

8

επί της οδού Παπά Πέτρου Γαβαλά και ότι μελετάται η ανάπλαση της η οποία θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Ερμίδης είπε να ληφθεί υπόψιν η οδός Σπερχειού και Εμμ.
Λυδάκη αν μπορεί να παραμείνει διπλής κατεύθυνσης, ο κ. Καρακούδης πρότεινε να γίνει περιοδική πεζοδρόμηση της ανώνυμης οδού νότια του 46

ου

Δημοτικού σχολείου για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των μαθη-

τών στο σχολείο. Ο κ. Νεονάκης επισήμανε να επανεξεταστεί η μονοδρόμηση της οδού Σπερχειού. Ο κ. Σχινάς
πρότεινε στην ανάπλαση που θα μελετηθεί να προβλεφθούν και θέσεις στάθμευσης για τα σχολεία καθώς και να
μελετηθεί αν μπορεί να τοποθετηθεί υπερυψωμένη διάβαση στην συμβολή των οδών Παπά Πέτρου Γαβαλά και
Σπερχειού.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της οδού Παπαπέτρου
Γαβαλά, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 2.

ΘΕΜΑ 3Ο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο την οργάνωση της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Παπαγιάννη
Σκουλά- Χριστομιχάλη Ξυλούρη – Λυκείου και Αγ. Ιωάννη Χωστού

Η μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου με
σκοπό την οργάνωση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή συμβολής των οδών Παπαγιάννη Σκουλά, Λυκείου και Χριστομιχάλη Ξυλούρη ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις για την ομαλή κυκλοφορία στην περιοχή λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα διαμορφωμένα κυκλοφοριακά δεδομένα και
τις χρήσεις της περιοχής.
Αντικείμενο της μελέτης-Προδιαγραφές
Η παρούσα μελέτη ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή, επαναπροσδιορίζει τις φορές κατεύθυνσης των οδών που συμβάλλουν και ρυθμίζει την ασφαλή κίνηση πεζών και ΑΜΕΑ με τη δημιουργία
διαβάσεων και επέκτασης πεζοδρομίων. Παράλληλα προβλέπει την δημιουργία των απαραίτητων, για
την περιοχή, θέσεων στάθμευσης.
Κατά την εκπόνηση της μελέτης έχουν ληφθεί υπόψη οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΟΜΟΕ) καθώς και η διεθνής βιβλιογραφία.
Υφιστάμενη κατάσταση
Η περιοχή επέμβασης ορίζεται προς Δυσμάς από την συμβολή της οδού Γεωργίου Μαρή με την
οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη, προς Ανατολάς από την Οδό Λυκείου, προς Βορρά από την συμβολή των
οδών Παπαγιάννη Σκουλά και Νικηταρά και προς Νότο από την γέφυρα επί της Παπαγιάννη Σκουλά
που διέρχεται πάνω από τον ΒΟΑΚ.
Στην περιοχή συμβάλλουν επίσης οι οδοί Λυττού, Σαρπηδόνος, Φαλλάνας, Αγίου Νίκωνος του
Μετανοείτε, Λυσιστράτης και Ηρακλή.
Η οδός Παπαγιάννη Σκουλά οδηγεί την κίνηση από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου προς
την περιοχή της Φοινικιάς και την ενδοχώρα του Ηρακλείου.
Η οδός Χριστομιχάλη Ξυλούρη οδηγεί την κίνηση από την περιοχή του Γιόφυρου και την Νότια
και Δυτική περιοχή του Ηρακλείου.
Η οδός Λυκείου οδηγεί την κίνηση από την Ανατολική περιοχή του δήμου Ηρακλείου.
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Η Οδός Λυττού αποτελεί την είσοδο από τον ΒΟΑΚ στην κατεύθυνση κόμβος Παπαναστασίου
κόμβος Γιόφυρου.
Ως εκ τούτου η περιοχή παρουσιάζει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας ιδίως κατά τις ώρες αιχμής. Οι ώρες αιχμής στην περιοχή είναι κυρίως οι πρωινές και μεσημεριανές ώρες καθώς και οι απογευματινές ώρες στις ημέρες που λειτουργούν τα καταστήματα. Το γεγονός επιτείνεται από την μη ύπαρξη τυπικού κόμβου σηματοδοτημένου ή όχι, και οι συμβάλλουσες κινήσεις δεν έχουν την απαραίτητη ιεράρχηση.
Η έλλειψη διαβάσεων πεζών δημιουργεί έντονα προβλήματα ασφάλειας για τους διερχόμενους
πεζούς και ΑΜΕΑ. Η ανεξέλεγκτη διάσχιση των δρόμων από πεζούς, εκτός από τους σημαντικούς κινδύνους που εμπεριέχει για πεζούς και οχήματα, προκαλεί και σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Η παράνομη στάθμευση ολοκληρώνει τη χαώδη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.
Τέλος η έλλειψη πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή υποβαθμίζει την εικόνα της εισόδου της πόλης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στόχοι
Οι προτάσεις αναβάθμισης και επανασχεδιασμού της κυκλοφορίας στην περιοχή στοχεύουν στα
εξής:







να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των οχημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις
να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πεζών με πρόβλεψη για τις μετακινήσεις των ΑΜΕΑ
να ρυθμίσουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων με βέλτιστο τρόπο
να αυξήσουν την ασφάλεια μετακίνησης πεζών και οχημάτων
να αναβαθμίσουν την εικόνα της περιοχής με σύγχρονο σχεδιασμό και αύξηση του πρασίνου
να εφαρμοστεί το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης σε ότι αφορά το πλάτος των δρόμων της περιοχής παρέμβασης και την υλοποίηση του Κοινοχρήστου Χώρου Γ2151

Παρεμβάσεις
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται, συνοπτικά είναι οι εξής:
 Στην συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη, Λυκείου και Παπαγιάννη Σκουλά προτείνεται η κατασκευή κυκλικού κόμβου. Ο εξωτερικός κύκλος έχει ακτίνα 11,20 μ, η λωρίδα
κυκλοφορίας έχει πλάτος 5,0 μ και η κεντρική νησίδα έχει ακτίνα 6,20 μ, από τα οποία τα 2
μ. είναι υπερβατά.
 Η οδός Λυκείου και η συνέχεια της στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη αποτελούν τον ένα
από τους κύριους δρόμους στην περιοχή, και είναι διπλής κατεύθυνσης. Η οδός Παπαγιάννη
Σκουλά και η συνέχεια της στην γέφυρα πάνω από τον ΒΟΑΚ αποτελεί τον άλλο κύριο δρόμο στην περιοχή, και είναι επίσης διπλής κατεύθυνσης.
 Η οδός Ηρακλή μονοδρομείται με κατεύθυνση από την Παπαγιάννη Σκουλά και αποτελεί
ζεύγος με την οδό Νικηταρά η οποία μονοδρομείται με κατεύθυνση προς την Παπαγιάννη
Σκουλά.
 Η οδός Λύττου αποτελεί την είσοδο των οχημάτων από τον ΒΟΑΚ στην κατεύθυνση κόμβος
Παπαναστασίου κόμβος Γιόφυρου και είναι μονόδρομος. Στην συμβολή της με την Χριστο-
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μιχάλη Ξυλούρη επιτρέπεται η αριστερή και η δεξιά στροφή με την χρήση STOP για τον έλεγχο της ορατότητας.
Ο βόρειος κλάδος της Χριστομιχάλη Ξυλούρη (από την οδό Γεωργίου Μαρή έως την οδό
Σαρπηδόνος) αποκόπτεται και μονοδρομείται με κατεύθυνση προς την Παπαγιάννη Σκουλά.
Οι δρόμοι που συμβάλλουν στον κλάδο αυτό μονοδρομούνται εναλλάξ με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Στην θέση που το σχέδιο πόλης προβλέπει τον ΚΧ 2151 και σήμερα χρησιμοποιείται σαν
χώρος στάθμευσης προτείνεται η χρήση του ως Κοινόχρηστος Χώρος με την τοποθέτηση
του απαραίτητου πράσινου. Ο χώρος περιβάλλεται από πεζοδρόμια για την ασφαλή κίνηση
των πεζών.
Κατά μήκος όλων των δρόμων της περιοχής προτείνεται η κατασκευή πεζοδρομίων και όπου
το πλάτος τους το επιτρέπει δημιουργούνται χώροι στάθμευσης με θέσεις και για ΑΜΕΑ.

Δημόσιες Συγκοινωνίες
Από την περιοχή δεν διέρχονται γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, παρά μόνο προς την
Φοινικιά.
Από την Παπαγιάννη Σκουλά διέρχονται δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ προς την ενδοχώρα του Ηρακλείου
Στην περιοχή δεν υπάρχει εγκεκριμένος χώρος στάθμευσης ταξί και με την παρούσα μελέτη δεν
προτείνεται αντίστοιχος χώρος.
Όμβρια οδών
Η περιοχή διαθέτει σημαντικό αριθμό φρεατίων ομβρίων υδάτων, τοποθετημένα στο όριο της
ασφάλτου των υφιστάμενων σήμερα οδών.
Τα φρεάτια αυτά θα πρέπει να είναι επισκέψιμα συνεχώς από κατάλληλα οχήματα και συνεπώς
κάποια θα πρέπει να μετακινηθούν ώστε να βρεθούν σε θέση εντός των οριογραμμών των οδών όπως
θα διαμορφωθούν από την παρούσα διαμόρφωση.
Στάθμευση
Η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στην περιοχή μελέτης όπως αναφέρθηκε είναι σήμερα
ανεξέλεγκτη και εμποδίζει την ευχερή κίνηση των οχημάτων.
Στα πλαίσια της παρούσας αναβάθμισης προτείνεται η δημιουργία θέσεων στάσης και στάθμευσης τόσο για τους μόνιμους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες και τους χρήστες των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται κατά μήκος των οδών της περιοχής.
Παράλληλα προτείνεται και ικανός αριθμός θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.
Κίνηση πεζών - Διαβάσεις πεζών
Η ασφαλής και ομαλή κίνηση των πεζών σε όλη την περιοχή μελέτης αποτελεί σημαντική παράμετρο στην κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιοχής.
Στην θέση του κόμβου προβλέπονται εγκάρσιες διαβάσεις πεζών για την ασφαλή διάβαση των
πεζών και των ΑΜΕΑ.
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Η συνέχεια της πορείας της κίνησης των πεζών διασφαλίζεται με τη ομαλή σύνδεση των διαβάσεων με τα πεζοδρόμια και τη διάχυση στον ιστό της πόλης. Οι διαφορές υψομέτρων μεταξύ των διαβάσεων και των πεζοδρομίων εξομαλύνονται με κατάλληλες ράμπες για τη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ.
Στην περιοχή υπάρχουν ελάχιστα πεζοδρόμια και δεν έχουν το απαραίτητο πλάτος. Με την παρούσα πρόταση δημιουργούνται πεζοδρόμια κατάλληλου πλάτους σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Προτείνεται να επιστρώνονται με βιομηχανικό δάπεδο «χτενιστό» , εγκιβωτισμένο σε προκατασκευασμένα
κράσπεδα που τοποθετούνται στο περίγραμμα του πεζοδρομίου. Το βιομηχανικό δάπεδο θα έχει ελάχιστο πάχος 0,05μ, ποιότητα σκυροδέματος C16/20 και αρμούς πλάτους 3-4μμ ανά 5-6μ.
Οδική Σήμανση
Η οριζόντια και κατακόρυφη οδική σήμανση της περιοχής μελέτης πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή, σαφής και κατανοητή από τους χρήστες της περιοχής μελέτης. Η οδική
σήμανση χωρίζεται σε οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
Η οριζόντια σήμανση αποτελείται από διαγραμμίσεις επί του οδοστρώματος, οι οποίες γίνονται
με λευκό χρώμα, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Αποτυπώνονται οι επιτρεπόμενες κατευθύνσεις κυκλοφορίας, με βέλη σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας καθώς και οι διαβάσεις πεζών όπως αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία της μελέτης. Η διαγράμμιση των διαβάσεων των πεζών
καθώς και οι γραμμές στάσης (STOP LINES) γίνονται με κολλητές προκατασκευασμένες λωρίδες λευκού χρώματος και πλάτους 0,50μ σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) που έχουν εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και έχουν λάβει τη μορφή Εθνικού Προτύπου από τον
ΕΛΟΤ. Ο διαχωρισμός των λωρίδων γίνεται με διακεκομμένη ανά 3μ γραμμή πλάτους 0,12μ λευκού
χρώματος. Τα βέλη κατευθύνσεων έχουν μήκος 5μ και τοποθετούνται στο μέσο της εκάστοτε λωρίδας
κίνησης. Η συνεχής γραμμή παρά το κράσπεδο έχει λευκό χρώμα και πλάτος 0,12μ.
Η κατακόρυφη σήμανση αποτελείται κυρίως από τις ρυθμιστικές πινακίδες του ΚΟΚ οι οποίες
προσδιορίζουν τις απαγορεύσεις κινήσεων και στάθμευσης καθώς και τις πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης που ενημερώνουν τους οδηγούν για τις επερχόμενες ρυθμίσεις και οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται σε ικανή απόσταση από το σημείο ενδιαφέροντος ώστε να προσφέρουν την πληροφορία τους
έγκαιρα. Επίσης θα πρέπει να ομαδοποιούνται κατάλληλα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ιστοί ανάρτησης και να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών. Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου Υπουργείου (Σ301/74,Σ 303-306/74, Σ 310-311) και να είναι κατασκευασμένες από επίπεδο φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χιλ. κράματος AlMg2 με υψηλή ανακλαστικότητα τύπου ΙΙΙ.
Φωτισμός
Έγινε κατάλληλη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη η οποία προσδιορίζει τον απαιτούμενο επίπεδο
φωτισμού του κόμβου καθώς και τις βέλτιστες θέσεις των ιστών που θα φέρουν τα φωτιστικά.
Κοινόχρηστος Χώρος Γ2151 – Φύτευση κόμβου
Εκπονήθηκε κατάλληλη φυτοτεχνική μελέτη που προσδιορίζει τα είδη των φυτών που θα φυτευτούν στην κεντρική νησίδα του κυκλικού κόμβου (με κατάλληλο ύψος για διασφάλιση της απρόσκοπτης
ορατότητας) και επίσης τα είδη των φυτών που θα φυτευτούν στον Κοινόχρηστο Χώρο. Παράλληλα
μπορεί να τοποθετηθεί κατάλληλος αστικός εξοπλισμός στον κοινόχρηστο χώρο.
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ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ρυθμίσεις
Η κατασκευή του έργου θα γίνει αναπόφευκτα με παράλληλη απομειωμένη δυνατότητα κυκλοφοριακής λειτουργίας. Θα πρέπει να διασφαλίζεται όμως η συνεχής λειτουργία τουλάχιστον μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση επί όλων των οδών Λυκείου, Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Παπαγιάννη Σκουλά με
κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση και μειωμένο όριο ταχύτητας.
Ο γενικός φωτισμός της περιοχής, ο εργοταξιακός φωτισμός καθώς και ο φωτισμός επισήμανσης
θα πρέπει να είναι επαρκείς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι εκτροπές κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνονται με επιλογή της μικρότερης και προσφορότερης διαδρομής με εργοταξιακή ασφαλτόστρωση και εργοταξιακή σήμανση.
Οδοστρωσία
Πριν από κάθε τελική επίστρωση θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί τα απαιτούμενα δίκτυα φωτισμού και υποδομών. Η οδοστρωσία θα περιλαμβάνει :
 κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεως από ασφαλτικό σκυρόδεμα όπου απαιτείται
 Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας από ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος"
Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την ομαλή προσαρμογή της νέας ασφαλτικής επίστρωσης με την
υφιστάμενη.
Κατάλληλη επίκλιση εφαρμόζεται στον κυκλικό κόμβο και σε όλες τις οδούς για την επαρκή απομάκρυνση των ομβρίων.
ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Περιγραφή
Στην κατάσταση λειτουργίας του κυκλικού κόμβου, οι κινήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τη διαμορφωμένη γεωμετρία και την οδική σήμανση. Οι προτεραιότητες κίνησης σε όλες τις διασταυρώσεις
ρυθμίζονται με την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Δεν προβλέπονται φωτεινοί σηματοδότες.

Επιτρεπόμενες κινήσεις
Οι κινήσεις που επιτρέπονται στη φάση λειτουργίας του ισόπεδου κόμβου είναι οι εξής:



Η οδός Λυκείου συμβάλλει στον κόμβο και είναι διπλής κατεύθυνσης.
Η οδός Χριστομιχάλη Ξυλούρη συμβάλλει στον κόμβο και είναι διπλής κατεύθυνσης. Ο βόρειος κλάδος της (από την οδό Γεωργίου Μαρή έως την οδό Σαρπηδόνος) αποκόπτεται και
μονοδρομείται με κατεύθυνση προς την Παπαγιάννη Σκουλά.
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Η οδός Παπαγιάννη Σκουλά συμβάλλει επίσης στον κόμβο όπως και η συνέχεια της στην
γέφυρα πάνω από τον ΒΟΑΚ και είναι επίσης διπλής κατεύθυνσης.
Η οδός Ηρακλή στο τμήμα της από την Παπαγιάννη Σκουλά μέχρι την οδό Νικηταρά μονοδρομείται με κατεύθυνση από την Παπαγιάννη Σκουλά προς την Νικηταρά και αποτελεί κυκλοφοριακό ζεύγος με την οδό Νικηταρά. Στο υπόλοιπο, προς Ανατολάς, τμήμα της παραμένει διπλής κατεύθυνσης. Τα οχήματα που προσεγγίζουν από Ανατολικά την οδό Ηρακλή, εκτρέπονται δια την οδού Νικηταρά προς την Παπαγιάννη Σκουλά.
Η οδός Νικηταρά είναι διπλής κατεύθυνσης.
Η οδός Λυσιστράτης έχει πρόσβαση μόνο από την λωρίδα της Χριστομιχάλη Ξυλούρη από
Λυττού προς τον κόμβο.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας περιμετρικά του κυκλικού κόμβου και σε απόσταση 100μ
ορίζεται στα 40χλμ/ώρα.
Ο κος Σμυρνιωτάκης επισήμανε ότι δεν έχει προβλεφθεί χώρος για πιάτσα ταξί.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τα μέλη της επιτροπής γνωμοδότησαν θετικά για την διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών
Χριστομιχάλη Ξυλούρη – Παπαγιάννη Σκουλά – Λυκείου κλπ
Αναλυτικά η κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί αποτυπώνεται στο σχ. 3

ΘΕΜΑ 4Ο
Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης (ολιγόλεπτη στάση 20λεπτών) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, επί της οδού Λεβήνου 77, περιοχή Θερίσσου.
Σχετ η αριθ. Πρωτ. 6494/22-1-2019 αίτηση – καταγγελία του κου Ν. Συγγλέτου επιχειρηματία της περιοχής
Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθ. πρωτ. 130887 αίτημα του κου Λάμπρου Μπουρλέσσα, όπου ζητούσε την παραχώρηση χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες των ενοίκων της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Βενιζελείου Νοσοκομείου.
2. Το αριθ. πρωτ. 130887/20-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο παραχωρείται χώρος
για στάθμευση επί της οδού Λεβήνου 77 για τις ανάγκες της μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Βενιζελείου Νοσοκομείου.
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 )».
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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. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
9. Το αριθ. Πρωτ. 11393/1-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
10. 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).
11. Το άρθρ.34 παρ. 3β του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
12. 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
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Με το αριθ. πρωτ. 130887/20-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας παραχωρήθηκε χώρος για στάθμευση επί
της οδού Λεβήνου 77 για τις ανάγκες της μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Βενιζελείου Νοσοκομείου
κατόπιν σχετικού αιτήματος

Εικόνα 1. Οριοθετημένη θέση επί της οδού Λεβήνου 77
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Β. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν την ανάγκη που προκύπτει για φορτοεκφόρτωση και άλλων επιχειρήσεων στην
εν λόγω περιοχή και αφετέρου το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης θέσεων στάθμευσης ατομικά για την κάθε επιχείρηση εισηγούμαστε ο χώρος που είχε δοθεί μόνο για τις ανάγκες της μονάδας του Βενιζελείου Νοσοκομείου να παραχωρηθεί για φορτοεκφόρτωση και σε άλλες γειτνιάζουσες επιχειρήσεις με στόχο την
μεικτή χρήση του χώρου . Συγκεκριμένα προτείνουμε την οριοθέτηση χώρου 5,0μ. χ 2.50μ. για φορτοεκφόρτωση.
Η επισήμανση του χώρου θα γίνει με κίτρινη διαγράμμιση, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 4 και με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων 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 μειοψηφούντος του κ. Συμεών Ερμίδη γνωμοδότησε θετικά, για διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης (ολιγόλεπτη στάση 20λεπτών) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, επί της οδού Λεβήνου 77, περιοχή
Θερίσσου, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 4.

ΘΕΜΑ 5Ο
Έγκριση της διαδρομής του τουριστικού τραίνου της εταιρείας Εμμ. Μαυράκης Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις αριθ. πρωτ. 89330/28-7-2017 , 47628/7-6-2018 αιτήσεις της εταιρείας Εμμ. Μαυράκης ΑΕΒΤΞΕ
2. Την αριθ. πρωτ. 93370/26-10-2018 γνωμοδότηση της επιτροπής ελέγχου κυκλοφοριακών επιπτώσεων τουριστικών τραίνων περιήγησης εντός της πόλης του Ηρακλείου
3. Την 296/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση της πιλοτικής λειτουργίας για
έξι μήνες, του τουριστικού τραίνου της εταιρείας Ι. Κουτεντάκης
4. Την αριθ. 6246/3-4-2013 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών περί
«Τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τραίνων………..»
5. Το αριθ. πρωτ. 13193/13-6-2013 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. περί τροποποίησης νομοθετικού πλαισίου τουριστικών τραίνων
6. Τις διαδρομές που προτείνονται από την εταιρεία «Εμμ. Μαυράκης ΑΕΒΤΞΕ», οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Α. Παπανδρέου 130 κατεύθυνση προς Ηράκλειο – Ξηροπόταμο – όπισθεν πολυκαταστήματος Σκλαβενίτης αριστερά δεξιά νέα οδός προς κολυμβητήριο –Σπ. Μουστακλή, φανάρι αριστερά παραλιακή
οδός Ελευθερίου Βενιζέλου- Σοφ. Βενιζέλου, Πλ. 18 Άγγλων, φανάρι είσοδος λιμανιού δεξιά, Λ.
Εθν. Αντιστάσεως – Λ. Κνωσσού, Κνωσσός.
Μήκος διαδρομής 24.600μ.
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2. Α. Παπανδρέου 130 κατεύθυνση προς Ηράκλειο – Ξηροπόταμο – όπισθεν πολυκαταστήματος Σκλαβενίτης αριστερά δεξιά νέα οδός προς κολυμβητήριο –Σπ. Μουστακλή, φανάρι αριστερά παραλιακή
οδός Ελευθερίου Βενιζέλου- Σοφ. Βενιζέλου, Πλ. 18 Άγγλων, κυκλική πορεία έμπροσθεν Ο.Λ.Η.
Μήκος διαδρομής 14.600μ.

Εισαγωγή
Στις 15-2-2017 σε συνεδρίαση της η επιτροπή κυκλοφορία γνωμοδότησε θετικά για την πιλοτική λειτουργία τουριστικού τραίνου για 6 μήνες για τις εξής διαδρομές:
η

1 διαδρομή: Λιμάνι, Λ. Εθν. Αντιστάσεως, Λ. Ικάρου, Μουσείο, Λ. Δημοκρατίας, Χαρ. Τρικούπη, Λ. Ανδρ.
Παπανδρέου, Ερωφίλης, Γεωργιάδου, Κομμένο Μπεντένι, Πυράνθου, ΚΤΕΛ, Εφόδου ,Παραλιακή.
η

2 διαδρομή: Λιμάνι, κυκλικός κόμβος έξω από τον ΟΛΗ, ΚΤΕΛ, Εφέσου, Λ. Ικα΄ρου, Μουσείο, Πάρκο
Γεωργιάδη, Χαρ. Τρικούπη, Λ. Ανδρ. Παπανδρέου, Πυράνθου, Μάχης Κρήτης, Λ. Μίνωος, Λ. Σοφ. Βενιζέλου, Λ. Αρχ. Μακαρίου, Νικ. Πλαστήρα, Χαρ. Τρικούπη, Λ. Εθν. Αντιστάσεως, Λιμάνι.

Και για την επανεξέταση του θέματος μέσα στο χρονικό διάστημα των 6 μήνων
Το τμήμα μας έχοντας υπόψη:
1.

την 296/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση της πιλοτικής λειτουργίας

για έξι μήνες, του τουριστικού τραίνου της εταιρείας Ι. Κουτεντάκης
2. Την αριθ. πρωτ. 93370/26-10-2018 γνωμοδότηση της επιτροπής ελέγχου κυκλοφοριακών επιπτώσεων

τουριστικών τραίνων περιήγησης εντός της πόλης του Ηρακλείου
3. Τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην παλιά λόγω των έργων ανάπλασης
4. Την επικείμενη αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης παλιάς πόλης και την εκπόνηση του σχεδίου

βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Συναινούμε με την επιτροπή ελέγχου κυκλοφοριακών επιπτώσεων τουριστικών τραίνων περιήγησης να
ανατίθεται με διαγωνιστική διαδικασία η χρήση της κάθε διαδρομής.

Πρόταση προς την Επιτροπή
Μετά από συζήτηση που έγινε ο πρόεδρος της επιτροπής κυκλοφορίας απέσυρε το προς συζήτηση θέμα για επόμενη επιτροπή για να συζητηθεί μαζί και με προηγούμενη αίτηση για τρενάκι που έχει κατατεθεί.

ΘΕΜΑ 6Ο
Απαγόρευση στάθμευσης και έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος στον Αγ. Μύρωνα
Έχοντας υπόψη:

Σχετ. 1. Το αριθ. πρωτ. 6339/22-1-2019 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγ. Μύρωνα
2.Την αριθ. πρωτ. 1016/22/306/15-1-2019 γνωστοποίηση - καταγγελία του κου Ν. Βεργετάκη
Έχοντας υπόψη:
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1. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν το Δημοτικό οδικό δίκτυο και δεν έρχονται σε αντίθεση με της γενικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ισχύουν σήμερα στην περιοχή και είναι
σύμφωνες με της εθνικές ή Διεθνείς πρότυπες οδηγίες και προδιαγραφές, καθώς και με την παρ. 2
του άρθρου 34 του Ν.2696/1999 «Κώδικας οδικής κυκλοφορίας» της 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 της 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 της διατάξεις των άρθρων 52 παρ.1 και 109 του ΚΟΚ,
ν. 2696/1999 της τροποποιήθηκε

Στην παρούσα εισήγηση και με αφορμή την σχετική καταγγελία προτείνουμε:


Την απαγόρευση της στάθμευσης της αποτυπώνεται στο συν. σχ. 6 επί της αγροτικής οδού στο τοπικό διαμέρισμα Αγ. Μύρωνα, εντός των ορίων του οικισμού.
Το πλάτος της οδού κυμαίνεται από 3,0μ. εως 3,60μ είναι αγροτική οδός που οδηγεί σε καλλιέργειες με
εξαίρεση το 1ο τμήμα της όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο και υπάρχουν ελάχιστες κατοικίες. Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος με εξαίρεση της ώρες προσέλευσης και αποχώρησης
των μαθητών.
Με δεδομένο το μικρό πλάτος της οδού και την παράνομη στάθμευση που παρατηρείται σε συγκεκριμένα
σημεία λόγω των υφιστάμενων χρήσεων περιορίζεται το πλάτος του κυκλοφορούμενου τμήματος. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να την μετατροπή της οδού σε μονόδρομο από διπλής κατεύθυνσης και παράλληλα
εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.



Τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της αγροτικής οδού μπροστά από την είσοδο του Σχολείου, την απαγόρευση της στάθμευσης μπροστά και έναντι της εισόδου του σχολείου.
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Την τοποθέτηση Πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης Π-21 για την ειδοποίηση προσέγγισης σε διάβαση πεζών των διερχόμενων οχημάτων (της φαίνεται στο συν. σχ.),



Τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών στη διάβαση πεζών για εξασφάλιση αποφυγής
της παράνομης στάθμευσης.



Όριο ταχύτητας 20χιλμ. Και 30χλμ



σήμανση Κ.16 παιδιά & επιγραφή ’ προσοχή σχολείο’ και ‘αργά’ στα κρίσιμα σημεία κατά το ΦΕΚ
2302/Β/16.09.2013 που σημειώνονται στο χάρτη,

Εικόνα 1. Απόσπασμα χάρτη ορίων οικισμού

Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα στην πλατεία του οικισμού.
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Η κα. Χαιρέτη μετά την εισήγηση του θέματος από την για την απαγόρευση στάθμευσης σε αγροτικό δρόμο πήρε το λόγο ο κ. Σχινάς και είπε για την περίπτωση απαγόρευσης στάθμευσης στο σημείο παρακάτω από το
σχολείο ότι ο αγροτικός δρόμος είναι ιδιωτικός κοινόχρηστος εκτός αν προϋφίσταται του έτος 1923 οπότε δεν δύναται να τοποθετηθεί σήμανση εκεί ενώ μπροστά από το σχολείο μπορεί να τοποθετηθεί γιατί υπάρχουν ειδικοί
λόγοι. Μετά από συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τα μέτρα κυκλοφορίας περιμετρικά στου σχολικού
συγκροτήματος και την απαγόρευση στάθμευσης έξω από το σχολείο ενώ για το άλλο σημείο της απαγόρευσης
στάθμευσης στο αγροτικό δρόμο να ζητηθεί διευκρίνιση από τον Πολεοδομία και να επανέλθει στην επιτροπή κυκλοφορίας μετά την απάντηση.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος και την απαγόρευση στάθμευσης έξω από το σχολείο. Όσον αφορά την απαγόρευση στάθμευσης
επί του αγροτικού δρόμου όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 6 η επιτροπή δεν γνωμοδότησε για το λόγο ότι ο κος Σχινάς επισήμανε ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω το νομικό καθεστώς που διέπει τους αγροτικούς δρόμους εκτός οικισμού.

ΘΕΜΑ 7Ο

Δημιουργία διαβάσεων πεζών στη συμβολή της οδού Ι. Μητσοτάκη με τις οδούς Μ. Αγκαράθου
και Θεοτοκοπούλου
Έχοντας υπόψη:
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. Απόφαση Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ. Δ13/ο/1372 «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών», ΦΕΚ 85/Β/23.01.2018
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
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. 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
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
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7. Νόμος 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού.
8. 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 )».
9. 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»
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.3 του ΚΟΚ,
Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ261Α’/17- 122014).

A. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (2/2019), 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 ΚΜ (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, Π.Ε.,
Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς και της αναθεώρησης
της Κυκλοφοριακής Μελέτης για την περίπτωση της Παλιάς Πόλης, ο Δήμος Ηρακλείου 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. ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα
κ.α.).
Η παρούσα Τ.Ε. εκπονείται με στόχο την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προσθήκης διάβασης/ νέων
πεζών στη συμβολή των οδών Μητσοτάκη και Μονής Αγκαράθου καθώς και Μητσοτάκη και Θεοτοκοπούλου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, καθώς έχει παρατηρηθεί εκτενώς η εμποδιζόμενη μετακίνηση μαθητών κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης τους από το σχολείο αλλά και του συνόλου
των πεζών μετακινούμενων, η στάθμευση κατά παράβαση του ΚΟΚ σε γωνίες ΟΤ και άρα η αυξημένη
επικινδυνότητα διάσχισης της οδού Μητσοτάκη από πλευράς οδικής ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει λάβει και σχετικό αίτημα από γονείς διερχόμενων μαθητών παρακείμενου σχολείου.
Οι διαβάσεις πεζών λειτουργούν ως νησίδες σύνδεσης των πεζοδρομίων και των οικοδομικών τετραγώνων. Η επιστήμη ορίζει ότι πεζοδρόμια και διαβάσεις θα πρέπει να αποτελούν ενιαία υποδομή- διαδρομή για τον πεζό με συνεκτικά χαρακτηριστικά που θα κάνουν φιλόξενο τον οδικό χώρο.
Σκοπός των διαβάσεων είναι να εξασφαλίζουν την με ασφάλεια επικοινωνία μεταξύ των απέναντι πεζοδρομίων και να ειδοποιούν τον οδηγό να σταματά αντιλαμβανόμενος ότι θα διασχίσει ένα πολύ δια-
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φορετικό τμήμα δρόμου όπου προτεραιότητα έχει ο πεζός. Ανάλογη υποχρέωση έχει και ο πεζός όπου
εφόσον υπάρχει διάβαση οφείλει να διασχίζει την οδό από αυτήν σύμφωνα με το αρ. 38 του ΚΟΚ.
Στις ελληνικές πόλεις - και σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματός μας και στην πόλη του Ηρακλείουπαρότι η μέση ταχύτητα των οχημάτων είναι περίπου η μισή σε σχέση με εκείνη στο υπεραστικό δίκτυο
(<50χλμ/ω), η μεγάλη πυκνότητα της κυκλοφορίας και διασταυρώσεων οδηγεί σε αυξημένο αριθμό
εμπλοκών και αντίστοιχα σε μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων, ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου η συνεκτικότητα του δικτύου πεζού δεν είναι εξασφαλισμένη.
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πρόταση που προκρίνεται προς έγκριση για μέτρα
ρύθμισης της κυκλοφορίας και ειδικότερα ενίσχυσης της ασφαλούς διέλευσης πεζών μέσω διάβασης
πεζών στη συμβολή των οδών Μητσοτάκη και Μονής Αγκαράθου.
Β. Περιγραφή υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών
Η υπό αξιολόγηση περιοχή περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 32, X848, 11 και 88
και εμπεριέχει τις οδούς Μητσοτάκη και Μονής Αγκαράθου, οι οποίες είναι υπό εξέταση.

Εικόνα 1. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση

Στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζεται αυξημένη οικιστική πυκνότητα και μέσος προς υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος. Το δίκτυο βαρύνεται σημαντικά κατά τις ώρες αιχμής ενώ δεν παρουσιάζει περαιτέρω
φορτίσεις κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από/ προς τα γειτονικά σχολεία
και εκπαιδευτικές μονάδες. Αν και δεν αποτελεί περιοχή που ενσωματώνει κάποιο σχολικό συγκρότημα
εντός της, πολλοί μαθητές/ τριες χρησιμοποιούν το δίκτυο για την προσέγγιση των γύρω συγκροτημάτων από/ προς τις κατοικίες τους ενώ αυξημένος είναι ο φόρτος πεζών μετακινούμενων λόγω αυξημένης
πυκνότητας χρήσεων.
Οι οδοί που εξετάζονται στην παρούσα τεχνική έκθεση– αναφορικά με τις παρεμβάσεις για λόγους ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και ειδικότερα την ενίσχυση του δικτύου πεζού- αποτελούν τμήματα των
οδών Μητσοτάκη και Μονής Αγκαράθου, στις οποίες έχουν εντοπιστεί ζητήματα μειωμένης οδικής ασφάλειας, μη ασφαλούς διέλευσης πεζών, αυξημένη διέλευση πεζών και ευάλωτων χρηστών, επικίνδυνοι ελιγμοί οχημάτων, παράνομη στάση και στάθμευση σε μονό και διπλό στίχο κ.α.
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Εικόνα 2. Παράνομη στάθμευση σε γωνίες ΟΤ, αστοχίες πεζοδρομίου, εμπόδια στην κίνηση πεζού, ασαφές πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας
στην περιοχή μελέτης

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του τμήματός μας για την παρούσα τεχνική έκθεση εντοπίζονται συστηματικά παράνομα σταθμευμένα οχήματα επί της εξεταζόμενης συμβολής και στα 4 σημεία (γωνίες ΟΤ) με
έμφαση στις γωνίες των ΟΤ επί του βόρειου τμήματος της οδού Μονής Αγκαράθου.
Η υπό αξιολόγηση περιοχή λειτουργεί τόσο για την τοπική εξυπηρέτηση εντός γειτονιάς καθώς και για
υπερτοπική εξυπηρέτηση στις διαδρομές Ι. Μητσοτάκη και Λ. Σοφ. Βενιζέλου.
Η Λεωφόρος Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή λεωφόρος) σύμφωνα με το εν ισχύ ΓΠΣ Ηρακλείου αποτελεί
συλλεκτήρια αρτηρία ενώ η Ι. Μητσοτάκη (ελλείψει χαρακτηρισμού) αποτελεί τοπικό δίκτυο. Στο τοπικό δίκτυο εντάσσεται και η οδός Μονής Αγκαράθου.

Εικόνα 3. Απόσπασμα ΓΠΣ Ηρακλείου με χαρακτηρισμό συλλεκτήριας για την Λεωφόρο Βενιζέλου

Σύμφωνα με την Κυκλοφοριακή Μελέτη Παλιάς Πόλης (Μελ. Εφαρμογής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
2011) και οι δύο αυτές οδοί, Ι. Μητσοτάκη και Λεωφ. Βενιζέλου αποτελούν τοπικές συλλεκτήριες οδούς, ενώ η οδός Μονής Αγκαράθου αποτελεί οδό με περιορισμούς στην κίνηση, με χαρακτηρισμό πεζόδρομου με κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά.

23

Εικόνα 4. Απόσπασμα ΚΜ Παλιάς Πόλης (2011)

Παρακάτω αναλύονται με λεπτομέρεια χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων των οδών Ι.Μητσοτάκη
και Μονής Αγκαράθου αναφορικά με τις εξυπηρετούμενες ροές, την κατηγοριοποίηση των οδών, τα γεωμετρικά στοιχεία, τη σήμανση κ.λπ. ενώ σε επόμενη ενότητα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της προσθήκης
διάβασης πεζών σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.
1) Οδός Μητσοτάκη
Το υπό μελέτη τμήμα της οδού βρίσκεται μεταξύ των Θεοτοκοπούλου και Λεωφ. Βενιζέλου και έχει
μήκος 169μ.
Η οδός είναι μονόδρομη με κατεύθυνση προς Λεωφ. Βενιζέλου. Δεν υπάρχουν σαφώς διαμορφωμένες
θέσεις στάθμευσης. Η λωρίδα κυκλοφορίας της έχει κυμαινόμενο πλάτος 3,8 μ. - 4,5μ., με τη στάθμευση να αναπτύσσεται εκατέρωθεν της οδού. Το εξεταζόμενο τμήμα έχει μικρή κλίση περί το 2%.

Εικόνα 5. Προφίλ ανύψωσης στο εξεταζόμενο τμήμα της οδού Μητσοτάκη

Σημειώνεται εδώ ότι η Ι. Μητσοτάκη – αν και τοπική οδός με χαρακτηριστικά τοπικής συλλεκτήριας κατά την κυκλοφοριακή μελέτη - παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά κύριας συλλεκτήριας
καθώς αποτελεί την μονόδρομη κίνηση που συνδέει τη Λεωφ. Βενιζέλου με τον Κυκλικό κόμβο
στην Πλ. 18 Άγγλων (ζευγάρι μονοδρόμων με την Λεωφ. Βενιζέλου).
Επί της Ι. Μητσοτάκη δεν αναπτύσσονται ταχύτητες μεγαλύτερες των 50 χλμ/ω κατά τις εργάσιμες ώρες/ μέρες, ωστόσο κατά τις νυχτερινές ώρες η επικινδυνότητα αυξάνεται λόγω υψηλότερων
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ταχυτήτων. Κατά τις ώρες αιχμής κυκλοφορίας των πεζών η επικινδυνότητα είναι ορατή λόγω
απουσίας συνεκτικού και επαρκούς δικτύου πεζού (επαρκή πλάτη πεζοδρομίων, διαβάσεις πεζών
(υπερυψωμένες και μη), τοπικές διαπλατύνσεις και απαγόρευση στάθμευσης στις γωνίες των ΟΤ
για εξασφάλιση ορατότητας κ.α.)
Κατά μήκος του τμήματος αυτού συναντώνται χρήσεις γης όπως: κατοικία, γραφεία, τοπικά και υπερτοπικά καταστήματα εμπορίου, αναψυχή.
Η πεζή κυκλοφορία στην περιοχή παρουσιάζει υψηλές φορτίσεις επιπέδου κέντρου πόλης καθόλη τη
διάρκεια της μέρας. Ειδικότερα κατά τις ώρες αιχμής διέρχονται κατά μέσο όρο 30 πεζοί/ 15 λεπτά, ήτοι
120 πεζοί/ ώρα.
Στο τμήμα αυτό εντοπίζονται 4 ισόπεδες διασταυρώσεις εκ των οποίων η 1 είναι τύπου Τ και οι 3 τύπου Χ.
Όλες οι διασταυρώσεις έχουν τη σχετική σήμανση ρυθμιστικού χαρακτήρα για είσοδο ή απαγόρευση
εισόδου στις καθέτους εκτός και εάν η διασταύρωση επιτρέπει όλες τις κινήσεις οπότε και δεν υπάρχει
σχετική σήμανση.
Στη συμβολή των οδών Ι. Μητσοτάκη και Μονής Αγκαράθου εντοπίζεται κατακόρυφη σήμανση για
απαγόρευση στάσης- στάθμευσης (Ρ-40).
Ο φόρτος των οχημάτων στο υπό εξέταση τμήμα είναι μεσαίος με σημειακές εξάρσεις κατά τις ώρες
αιχμής.
Μετά από δειγματοληπτική καταγραφή μέτρησης φόρτου ΙΧ διαπιστώνεται ότι μέγιστη αιχμή εντοπίζεται στο διάστημα 8.30 με 14.40 (Τρίτης και Παρασκευής). Από τη δειγματοληπτική ανάλυση της σύνθεσης κυκλοφορίας προκύπτει υψηλός φόρτος διέλευσης μηχανοκίνητων δικύκλων (>18%) και υψηλός
φόρτος διέλευσης ιδιωτικών οχημάτων ΙΧ (>64%) ενώ αρκετά είναι και τα οχήματα τροφοδοσίας που
διέρχονται από το τμήμα.

Εικόνα 6. Απεικόνιση φόρτων στην πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού χρόνου του GoogleMaps (παρουσιάζεται το υπό
αξιολόγηση τμήμα στην ευρύτερη περιοχή για τυπική ημέρα Παρασκευή μεσημέρι 13.50)

25

Πεζοδρόμια εντοπίζονται σε όλο το τμήμα της οδού με κυμαινόμενο πλάτος 1,10-1,75μ., τα οποία ωστόσο περιλαμβάνουν και εμπόδια πέραν της παράνομης στάθμευσης όπως αστικό εξοπλισμό, κολώνες
φωτισμού και ιστούς σήμανσης κ.α.
Ενδεικτική διατομή της οδού στο σημείο πλησίον της διασταύρωσής της με την οδό Μ. Αγκαράθου
παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικόνα 7. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής οδού Μητσοτάκη

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος δεν εντοπίζεται καμία διάβαση πεζών. Η πλησιέστερη
διάβαση πεζών- στην κατεύθυνση αυτή – βρίσκεται εκτός Π.Μ. στην πλατεία 18 Άγγλων.
Σημειώνεται ότι από την οδό διέρχεται λεωφορείο αστικής συγκοινωνίας, ωστόσο στο εξεταζόμενο
τμήμα δεν εντοπίζεται στάση λεωφορείου.
Παρατηρείται επιπλέον ότι δεν φαίνεται ο άξονας του δρόμου (η γραμμή οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας, της επιτρεπόμενης ή μη στάθμευσης) κ.λπ.
2) Οδός Μονής Αγκαράθου
Το υπό μελέτη τμήμα της οδού βρίσκεται μεταξύ των Λαχανά και Λεωφ. Βενιζέλου και έχει μήκος 81μ.
Η οδός είναι μονόδρομη με κατεύθυνση από Ι. Μητσοτάκη προς Λαχανά. Δεν υπάρχουν σαφώς διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης, ενώ παρατηρείται αυξημένη ένταση στάθμευση στο ανατολικό άκρο
της οδού, στο νότιο τμήμα της (από Λαχανά έως Ι.Μητσοτάκη) και εκατέρωθεν της οδού στο βόρειο
τμήμα της (μεταξύ Ι.Μητσοτάκη- Σοφ.Βενιζέλου). Η λωρίδα κυκλοφορίας της έχει κυμαινόμενο πλάτος
2,6 μ. - 3,1μ. Το εξεταζόμενο τμήμα έχει μικρή κλίση περί το 3%.
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Εικόνα 8. Προφίλ ανύψωσης στο εξεταζόμενο τμήμα της οδού Μ. Αγκαράθου

Η οδός Μ. Αγκαράθου αποτελεί θεσμικά και λειτουργικά τοπική οδό ενώ έχει τα χαρακτηριστικά
για να θεσμοθετηθεί ως οδός ήπιας κυκλοφορίας.
Επί αυτής δεν αναπτύσσονται ταχύτητες μεγαλύτερες των 35 χλμ/ω κατά τις εργάσιμες ώρες/ μέρες.
Κατά μήκος του τμήματος αυτού συναντώνται χρήσεις γης όπως: κατοικία, γραφεία, τοπικά καταστήματα, αναψυχή.
Η πεζή κυκλοφορία στην περιοχή παρουσιάζει μεσαίες φορτίσεις επιπέδου κέντρου πόλης καθόλη τη
διάρκεια της μέρας. Ειδικότερα κατά τις ώρες αιχμής διέρχονται κατά μέσο όρο 22 πεζοί/ 15 λεπτά, ήτοι
88 πεζοί/ ώρα.
Στο τμήμα αυτό εντοπίζονται 3 ισόπεδες διασταυρώσεις εκ των οποίων οι 2 είναι τύπου Τ και η 1 τύπου Χ.
Όλες οι διασταυρώσεις έχουν τη σχετική σήμανση ρυθμιστικού χαρακτήρα για είσοδο ή απαγόρευση
εισόδου στις καθέτους εκτός και εάν η διασταύρωση επιτρέπει όλες τις κινήσεις οπότε και δεν υπάρχει
σχετική σήμανση.
Στη συμβολή των οδών Ι. Μητσοτάκη και Μονής Αγκαράθου εντοπίζεται κατακόρυφη σήμανση για
απαγόρευση στάσης- στάθμευσης (Ρ-40).
Ο φόρτος των οχημάτων στο υπό εξέταση τμήμα είναι πολύ χαμηλός.
Πεζοδρόμια εντοπίζονται σε όλο το τμήμα της οδού με κυμαινόμενο πλάτος 0,40-1,10μ., τα οποία ωστόσο περιλαμβάνουν πληθώρα εμποδίων, ανισοσταθμίες, εισόδους- εξόδους ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, αστικό εξοπλισμό, κολώνες φωτισμού και ιστούς σήμανσης κ.α.
Ενδεικτική διατομή της οδού στο σημείο πλησίον της διασταύρωσής της με την οδό Ι.Μητσοτάκη παρουσιάζεται παρακάτω:

27

Εικόνα 9. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής οδού Μ. Αγκαράθου

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος δεν εντοπίζεται καμία διάβαση πεζών.
Σημειώνεται ότι από την οδό δεν διέρχεται λεωφορείο αστικής συγκοινωνίας.
Παρατηρείται επιπλέον ότι δεν φαίνεται ο άξονας του δρόμου (η γραμμή οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας, της επιτρεπόμενης ή μη στάθμευσης) κ.λπ.
3) Οδός Θεοτοκοπούλου
Η οδός Θεοτοκοπούλου παρουσιάζει ανάλογα χαρακτηριστικά τοπικής οδού με πρόταση από την κυκλοφοριακή μελέτη Παλιάς Πόλης για λειτουργία της ως τοπικής συλλεκτήριας. Το μικρό ωφέλιμο
πλάτος της οδού σε συνδυασμό με την αδυναμία κατασκευής πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους καθιστούν άμεση την ανάγκη την οριοθέτηση του σημείου διάσχισης πεζών, έως τον επαναπροσδιορισμό
της από την Αναθεώρηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλιάς Πόλης.
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Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις - Αιτιολόγηση| Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται αφενός αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων από τις εξεταζόμενες διατομές και αφετέρου μειωμένη ασφάλεια των πεζών διερχόμενων στη συμβολή των οδών Ι. Μητσοτάκη και Μ. Αγκαράθου και τη συμβολή Ι. Μητσοτάκη και
Θεοτοκοπούλου.

Εικόνα 10. Εντοπισμός σημείων μειωμένης οδικής ασφάλειας πεζών

Επί της παραλιακής λεωφόρου Σοφ. Βενιζέλου εντοπίζονται 3 διαβάσεις πεζών που φέρουν σε επαφή το
παραλιακό μέτωπο με τα ΟΤ 10, Χ848, 32 και 41 οπότε ο πεζός δια μέσου των πεζοδρομίων επί της Μ.
Αγκαράθου μπορεί να έρθει ανεμπόδιστα από το Παραλιακό μέτωπο έως και τη Μητσοτάκη.

Εικόνα 11. Διαβάσεις επί της παραλιακής Λεωφ. Βενιζέλου

Η κίνηση του πεζού – όταν προσεγγίσει την οδό Μητσοτάκη- διακόπτεται στις παραπάνω εξεταζόμενες
συμβολές (Μ. Αγκαράθου-Ι. Μητσοτάκη, Θεοτοκοπούλου- Ι. Μητσοτάκη) όπου εγκλωβίζεται ανάμεσα
σε παράνομες σταθμεύσεις και σημεία χωρίς ορατότητα.
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Εικόνα 12. Σημερινή εικόνα ασυνέχειας δικτύου πεζού στις συμβολές Μητσοτάκη- Μ. Αγκαράθου, Μητσοτάκη- Θεοτοκοπούλου

Με δεδομένο ότι επιχειρείται η αποκατάσταση της σύνδεσης πεζοδρομίων και οικοδομικών τετραγώνων, της παραλίας με τον πυκνό αστικό ιστό, τόσο στην κατεύθυνση βορρά- νότου όσο και σε αυτήν
ανατολής δύσης ώστε να δημιουργείται ΕΝΙΑΙΟ δίκτυο – διαδρομή για τον πεζό, το Τμήμα μας έχει
μελετήσει και σχεδιάσει την τοποθέτηση πλέγματος διαβάσεων πεζών στις δύο εξεταζόμενες διασταυρώσεις στα σημεία που παρουσιάζονται παρακάτω.

Εικόνα 13. Χωροθέτηση νέων διαβάσεων

Σκοπός των διαβάσεων αυτών είναι να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και με ασφάλεια κίνηση των πεζών και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) μεταξύ των απέναντι πεζοδρομίων και να ειδοποιούν τον οδηγό να σταματά αντιλαμβανόμενος ότι θα διασχίσει ένα πολύ διαφορετικό τμήμα δρόμου όπου προτεραιότητα έχει μόνον ο πεζός.
Η θέση των διαβάσεων έχει επιλεγεί με γνώμονα την υφιστάμενη υποδομή, την κατάσταση των πεζοδρομίων, τις δυνατότητες για ανάπτυξη ραμπών ΑΜΕΑ με σήμανση για την ασφαλή διέλευση και των
ατόμων με περιορισμένη όραση.
Οι προβλεπόμενες διαβάσεις πεζών περιλαμβάνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τη δημιουργία ραμπών για
την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων κατά τα αναγραφόμενα στην Απόφαση Υ.ΠΕ.ΚΑ.
52907/2009.
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Σημειώνεται ότι οι απλές διαβάσεις πεζών τοποθετούνται κατά τα οριζόμενα στις Υ.Α. 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 [σελίδα 13674, 13706,……, 13715,
13719],
Καθώς και κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. Αριθμ. ΔΟΥ/ΟΙΚ. 1920/2016 ΦΕΚ 1053/Β/14.4.2016 Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων) [σελίδα 32845 κ.λπ.]
Κρίνεται επιπλέον σκόπιμο και έχει ήδη προγραμματιστεί από το Τμήμα μας η συνολική αξιολόγηση
της ευρύτερης περιοχής για επιπλέον μέτρα ήπιας κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι η διατομή των τμημάτων των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς δεν απαιτούνται κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παρούσα φάση. Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.
Οι προτεινόμενες μεταβολές αφορούν την τοποθέτηση διάβασης και ιστών σήμανσης (κατακόρυφη και
οριζόντια) καθώς και την τοποθέτηση οριοδεικτών για την ανεμπόδιστη διέλευση της αστικής συγκοινωνίας.
Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.
Μετά την εισήγηση του θέματος από την κα. Χαιρέτη και την συζήτηση που ακολούθησε για τα προβλήματα που
αποτυπώνονται καθημερινά επί της οδού Μητσοτάκη ο πρόεδρος της επιτροπής κυκλοφορίας πρότεινε μαζί με
δημιουργία διαβάσεων πεζών στα σημεία που αποτυπώνονται στο σχέδιο να τοποθετηθούν και κολωνάκια σε
απόσταση 1,50 μ. από την οικοδομική γραμμή στην βόρεια πλευρά της οδού Μητσοτάκη από την συμβολή της με
την οδό Θεοτοκοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Μονής Αγκαράθου , στα σημεία που δεν απαγορεύεται
η στάθμευση, έτσι ώστε να οριοθετηθεί πεζοδρόμιο ώστε να υπάρχει ασφαλή διέλευση πεζών και να αποφευχθεί
η παράνομη στάθμευση επί της οδού.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την δημιουργία διαβάσεων πεζών στη συμβολή της οδού Ι.
Μητσοτάκη με τις οδούς Μ. Αγκαράθου και Θεοτοκοπούλου και στην πρόταση του προέδρου της επιτροπής για
τοποθέτηση πλαστικών οριδεικτών σε απόσταση 1,50 μ. από την οικοδομική γραμμή στην βόρεια πλευρά της
οδού Μητσοτάκη από την συμβολή της με την οδό Θεοτοκοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Μονής Αγκαράθου , προκειμένου να αποτραπεί η στάθμευση και να βοηθηθεί το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως
αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 7.

ΘΕΜΑ 8ο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Λ. Κνωσσού στο ύψος της οδού Στησιχώρου και μονοδρόμηση τμήματος
της οδού Μ. Αλεξάνδρου.
Έχοντας υπόψη:

1. Το αριθ. πρωτ. 8763/29-1-2019 έγγραφο της Τροχαίας Ηρακλείου
2. Την αριθ. πρωτ. 35437/26-4-2018 διαβαθμιδική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης
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3. Την αριθ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε τη μονοδρόμηση των οδών Στησιχώρου και
Ανακρέωντος καθώς και την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης επί της Λ. Κνωσού για την απαγόρευση
της αριστερής στροφής

Α. Εισαγωγή
Στην διασταύρωση της Λ. Κνωσσού με την οδό Στησιχώρου εκπονείται μελέτη διαμόρφωσης της Λ. Κνωσσού
από τον ΟΑΚ , η οποία προβλέπει επέκταση της υπάρχουσας διαχωριστικής νησίδας προς βόρεια και έξοδο της
Λ. Κνωσσού προς νότια μέσω υφιστάμενης λοξής οδού και στη συνέχεια μέσω της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου.
Στα πλαίσια της εν λόγω ανάπλασης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου και με δεδομένο το αριθ. πρωτ. 8763/29-1-2019 έγγραφο της Τροχαίας Ηρακλείου περί συνεχής παραβίασης της υφιστάμενης σήμανσης από τους διερχόμενους οδηγούς, σχεδίασε μια πρώτη προσέγγιση για την κυκλοφοριακή οργάνωση στην εν λόγω διασταύρωση ,όπου έχει τοποθετηθεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με την
298/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω της συχνής παραβίασης της υπάρχουσας σήμανσης από
οχήματα που στρίβουν από οδό Στησιχόρου προς νότια της Λ. Κνωσσού, της αναστροφής που γίνεται από τα
οχήματα που προέρχονται από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου νότια της Λ. Κνωσσού και της αυξημένης επικινδυνότητας που αυτές οι κινήσεις ενέχουν, μελετήθηκαν οι παρακάτω δύο παρεμβάσεις:
Η επέκταση της υπάρχουσας νησίδας προς βόρεια κατά 50μ και η κατάλληλη απότμηση του υφιστάμενου τμήματός της ώστε να προσαρμοστεί στην υπάρχουσα γεωμετρία και η μονοδρόμηση της εξόδου της Λ. Κνωσσού προς
την οδό Μ. Αλεξάνδρου μέχρι τη διασταύρωση της με την οδό Παπαναστασίου με φορά από τη Λ. Κνωσσού προς
την οδό Παπαναστασίου με την απαιτούμενη αποξήλωση τμήματος της παρόδιας νησίδας στη θέση εξόδου.
Κατασκευή πεζοδρομίων στα Ο.Τ. 1116 και Ο.Τ.1117 επί της Λ. Κνωσσού πλάτους 1,5μ
Με τις παρεμβάσεις αυτές αναβαθμίζεται η χωρητικότητα της οδού, αποτρέπονται οι παράνομες στροφές, βελτιώνεται η κυκλοφορία και μειώνεται η επικινδυνότητα πεζών και οχημάτων.

Εικόνα 1. Σημερινή εικόνα στη συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Λ. Κνωσσού
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Εικόνα 2. Σημερινή εικόνα στη συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Αλεξ. Παπαναστασίου

Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα επί της Λεωφ. Κνωσσού.
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Εικόνα 4. Σημερινή εικόνα στη συμβολή των οδών Θ. Κορνάρου και Νεαρχου Κοκαράκη.

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


Η επέκταση της υπάρχουσας νησίδας επί της Λ. Κνωσσού από τη συμβολή της με την οδό Στησιχώρου
προς βορρά για μήκος 50μ. και η κατάλληλη απότμηση του υφιστάμενου τμήματός της ώστε να προσαρμοστεί στην υπάρχουσα γεωμετρία



Η μονοδρόμηση της εξόδου της Λ. Κνωσσού προς την οδό Μ. Αλεξάνδρου μέχρι τη διασταύρωση της με
την οδό Παπαναστασίου με φορά από τη Λ. Κνωσσού προς την οδό Παπαναστασίου με την απαιτούμενη
αποξήλωση τμήματος της παρόδιας νησίδας στη θέση εξόδου, συν. σχέδιο 8



Η αντιδρόμηση τμήματος της οδού Νεάρχου Κοκαράκη από τη συμβολή της με την οδό Θ. Κορνάρου εως
την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου



Κατασκευή πεζοδρομίων με ελάχιστο πλάτος 1,5μ. μεταξύ των Ο.Τ. 1116 και 1117

Με τις παρεμβάσεις αυτές αναβαθμίζεται η χωρητικότητα της οδού, αποτρέπονται οι παράνομες στροφές, βελτιώνεται η κυκλοφορία και μειώνεται η επικινδυνότητα πεζών και οχημάτων.
Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και
ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.
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.
Η κα Χαιρέτη έκανε την εισήγηση του θέματος στην επιτροπή και τόνισε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην
Λ. Κνωσσού και την παράλληλη οδό (μπροστά από την επιχείρηση Αρμάος) λόγω της διπλής κατεύθυνσης που
έχει καθώς και την παράνομη αριστερή στροφή που γίνεται από την οδό Στησιχώρου προς Λ. Κνωσσού. Ο κ. Νε-

34

ονάκης ρώτησε για τον κόμβο (μινωική ασπίδα) που έχει μελετηθεί εκεί και για την σύνδεση της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και Λ. Κνωσσού, ο κ. Αναστασάκης απάντησε ότι η Μινωική Ασπίδα έχει απορριφθεί από τον ΒΟΑΚ και
ότι δεν μπορεί να γίνει κόμβος τόσο κοντά σε έξοδο της Εθνικής οδού διότι είναι επικίνδυνο λόγω των φόρτων δεν
μπορεί να παραλάβει τόσο μεγάλη ροή αυτοκινήτων. Στην συνέχεια της συζήτησης ο κ. Ερμίδης παρατήρησε ότι
με την προέκταση στην νησίδα θα μετατοπιστεί το πρόβλημα παρακάτω στην οδό Φιλελλήνων. Ο κ. Αναστασάκης απάντησε πως ο ΒΟΑΚ εκπονεί μελέτη για την συνέχιση της νησίδας και για την διαπλάτυνση της Λ. Κνωσσού. Ο κ. Σχινάς πρότεινε να γίνει η μονοδρόμηση στην Μεγ. Αλεξάνδρου αλλά μέχρι την συμβολή της με την οδό
Θέμου Κορνάρου όχι μέχρι την οδό Αλεξ. Παπαναστασίου. Ο κ. Νιταδώρος είπε πρώτα να γίνει η μελέτη του ΒΟΑΚ και μετρά να παρθούν τα μέτρα.
Η πρόταση της Υπηρεσίας συζητήθηκε από τα μέλη της επιτροπής και τροποποιήθηκε ως εξής:
Ο κος Σχινάς πρότεινε η μονοδρόμηση της οδού Α. Παπαναστασίου να γίνει μέχρι τη συμβολή της με την οδό
Θέμου Κορνάρου και η οδός Θέμου Κορνάρου να μονοδρομηθεί με είσοδο από την οδό Α. Παπαναστασίου και
έξοδο προς την οδό Ν. Κοκαράκη. Επίσης ο κος Νιταδώρος επισήμανε ότι θα ήταν προτιμότερο να ολοκληρωθεί
η μελέτη ανάπλασης της Λ. Κνωσσού από τον ΒΟΑΚ και μετά να προχωρήσουμε στην επέκταση της νησίδας επί
της Λ. Κνωσσού.
Ο κος Ι. Σχινάς πρότεινε η μονοδρόμηση της οδού Μ.Αλεξάνδρου να γίνει μέχρι τη συμβολή της με την
οδό Θέμου Κορνάρου, όπως αποτυπώνονται στο συν. σχέδιο 8. Ο κος Νιταδώρος επισήμανε ότι θα ήταν καλύτερα να ολοκληρωθεί πρώτα η μελέτη του ΒΟΑΚ και μετά μετρά να πάρουμε τα σχετικά μέτρα που αφορούν τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εν λόγω περιοχή.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τα μέλη της επιτροπής γνωμοδότησαν θετικά με την μονοδρόμηση της οδού Μ. Αλεξάνδρου μέχρι τη
συμβολή της με την οδό Θ. Κορνάρου, τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ν. Κοκαράκη με είσοδο από την Θ.
Κορνάρου και έξοδο προς την οδό Μ. Αλεξάνδρου, τη μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού (παράλληλα με τη Λ.
Κνωσσού) με είσοδο από την Λ. Κνωσσού και έξοδο στη Μ. Αλεξάνδρου και τη μονοδρόμηση της οοδύ Θ. Κορνάρου με είσοδο από την οδό Μ. Αλεξάνδρου και έξοδο προς την οδό Ν. Κοκαράκη. Επίσης η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την επέκταση της νησίδας επί της Λ. Κνωσσού, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο.

ΘΕΜΑ 9ο
Παραχώρηση χώρου για ασθενοφόρο επί της οδού Μάχης Κρήτης για το Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ»
Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 8446/28-1-2019 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.
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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 (2/2019), 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 ΚΜ (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, Π.Ε.,
Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς και της αναθεώρησης
της Κυκλοφοριακής Μελέτης για την περίπτωση της Παλιάς Πόλης, ο Δήμος Ηρακλείου 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. ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα
κ.α.).
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Εικόνα 1. Σημερινή εικόνα στη συμβολή των οδών Μάχης Κρήτης και Εφόδου

1. Οδός Μάχης Κρήτης
Η οδός Μάχης Κρήτης είναι τοπική οδός με χαρακτηριστικά τοπικής συλλεκτήριας (ΓΠΣ)
Το υπό εξέταση τμήμα είναι μεταξύ των οδών Εφέσσου και Ακρωτηρίου.
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 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.
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 θετικά μειοψηφούντος του κ. Σχινά για την παραχώρηση χώρου για ασθενοφόρο επί της οδού Μάχης Κρήτης για το Διαγνωστικό Κέντρο «Ασκληπειός», όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 9.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
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Εσωτερική Διανομή
1.
2.

Τμήμα Πρωτοκόλλου
Aρχείο Διεύθυνσης

Ακριβές αντίγραφο του
Πρωτοτύπου της Υπηρεσίας
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