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ΑΔΑ: Ω1Θ6Ω0Ο-Β6Σ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 93
(Αριθμός πρακτικού 16)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της
κ.κ. Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο ως Πρόεδρο, Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανή ως
αντιπρόεδρο, Αναστασάκη Ιωάννη, Καναβάκη Μαρία, , Λεμονή Θεοδώρα, Παττακό Μαρίνο,
Γιαλιτάκη Νικόλαο, Ψαρρά Ιωάννη, Μανδαλάκη Γεώργιο και το αναπληρωματικό μέλος
Μεραμβελλιωτάκη Νικόλαο.
Απόντων των κ.κ. Χαιρέτη Εμμανουήλ, Νιωτάκη Γεώργιου, τακτικών μελών, οι οποίοι αν
και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.
Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 23/09/2019 ΗΜΕΡΑ
Δευτέρα και ώρα 13.00
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 91502/19-09-2019 πρόσκληση του κ.
Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Ψυκάκος
Βαγγέλης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.Θέμα 6o: Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 3/2019 της Επιτροπής
Κυκλοφορίας.
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με
αριθμ. πρωτ.
89449/13.09.2019, πρακτικό 3/2019 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου
Ηρακλείου, με θέματα:












Τοπική Κανονιστική Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση
θέσεων προσωρινής στάσης και στάθμευσης σε σημεία της Πόλης
Μονοδρόμηση της οδού Καλογνώμονος ,της οδού Σγουρομαλλίνης, δημιουργία
διαβάσεων πεζών στη συμβολή των οδών Μαγγανάρηδων , Γ. Παπανδρέου, Ανδρ.
Παπανδρέου, Ερωφίλης Ραυτοπούλου και Λουκά Πετράκη στο Δήμο Ηρακλείου
Υποχρεωτική διακοπή της πορείας των οχημάτων (Ρ-2 STOP) σε κάθετες οδούς
στη Μικράς Ασίας συνοικισμός Άγιος Νεκτάριος.
Απαγόρευση εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ και
υποχρεωτική διακοπή πορείας (stop) επί της οδού Τυδέα εκτός οικισμού Γουρνών
Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων
επί της οδού Παρασκευοπούλου
Τοποθέτηση οριοδεικτών στην συμβολή των οδών Λασαίας και Αττάλου περιοχή
Νέο Στάδιο
Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας μπροστά από το 37ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου,
επί της οδού Φοίνικος, στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «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»
Απαγόρευση στάθμευσης, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και
δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών, μπροστά από το 19ο Δημοτικό σχολείο
Ηρακλείου, επί της οδού Ερυθραίας
Μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας εντός της παλιάς πόλης Ηρακλείου
Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών όπως συμβολές των οδών Αναγεννήσεως,
Διδούς, Μπαλαλή με την οδό Ηροδότου περιοχή Νέα Αλικαρνασσσός







Απαγόρευση στάθμευσης νότια της πλατείας 18 Άγγλων
Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών στις συμβολές των οδών Καλαμά, Μονής
Γωνιάς και Λεωνίδου με την οδό Ιτάνου
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ζουδιανού
Νικολάου στο Δ. Διαμέρισμα Δαφνών
Μονοδρόμηση της οδού Μελίσσης στον οικισμό Αθανάτων και καθορισμό του
ορίου ταχύτητας σε οδούς εντός του οικισμού
Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη –
Λυκείου – Παπαγιάννη Σκουλά με οριοδείκτες

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων 3463/2006
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από
τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018, 4623/2019, 4625/2019, το θέμα που συζητείται
σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις
τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών
της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 10
ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι
πολίτες και αρμόδιοι φορείς.
Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη
συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της :
Τo με αριθμ. Πρωτ. 89449/13.09.2019., πρακτικό 3/2019 της Επιτροπής
Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου
2. Τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018, 4623/2019,
4625/2019.

1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με
θέματα:





Τοπική Κανονιστική Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση
θέσεων προσωρινής στάσης και στάθμευσης σε σημεία της Πόλης
Μονοδρόμηση της οδού Καλογνώμονος ,της οδού Σγουρομαλλίνης, δημιουργία
διαβάσεων πεζών στη συμβολή των οδών Μαγγανάρηδων , Γ. Παπανδρέου, Ανδρ.
Παπανδρέου, Ερωφίλης Ραυτοπούλου και Λουκά Πετράκη στο Δήμο Ηρακλείου
Υποχρεωτική διακοπή της πορείας των οχημάτων (Ρ-2 STOP) σε κάθετες οδούς
στη Μικράς Ασίας συνοικισμός Άγιος Νεκτάριος.
Απαγόρευση εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ και
υποχρεωτική διακοπή πορείας (stop) επί της οδού Τυδέα εκτός οικισμού Γουρνών














Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων
επί της οδού Παρασκευοπούλου
Τοποθέτηση οριοδεικτών στην συμβολή των οδών Λασαίας και Αττάλου περιοχή
Νέο Στάδιο
Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας μπροστά από το 37ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου,
επί της οδού Φοίνικος, στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «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»
Απαγόρευση στάθμευσης, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και
δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών, μπροστά από το 19ο Δημοτικό σχολείο
Ηρακλείου, επί της οδού Ερυθραίας
Μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας εντός της παλιάς πόλης Ηρακλείου
Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών όπως συμβολές των οδών Αναγεννήσεως,
Διδούς, Μπαλαλή με την οδό Ηροδότου περιοχή Νέα Αλικαρνασσσός
Απαγόρευση στάθμευσης νότια της πλατείας 18 Άγγλων
Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών στις συμβολές των οδών Καλαμά, Μονής
Γωνιάς και Λεωνίδου με την οδό Ιτάνου
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ζουδιανού
Νικολάου στο Δ. Διαμέρισμα Δαφνών
Μονοδρόμηση της οδού Μελίσσης στον οικισμό Αθανάτων και καθορισμό του
ορίου ταχύτητας σε οδούς εντός του οικισμού
Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη –
Λυκείου – Παπαγιάννη Σκουλά με οριοδείκτες

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

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 25/09/2019
Ο Γραμματέας

