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Η Επιτροπή Κυκλοφορίας συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού (πρώην Δημαρχείο Αλικαρνασσού) τη Παρασκευή 02/8//2019 και ώρα 12:30 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 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 αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Σερπετσιδάκη
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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), Τρούκης Γιώργος εκπροσωπώντας την Δημοτική Αστυνομία, Συμεών Ερμίδης, τακτικό μέλος εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση, Λεωνίδας Ζαμπετάκης αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Άμεση Δημοκρατία», ο κ. Εμμ. Μουρτζάκης Διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου, Ιωάννης Σχινάς, τακτικό μέλος
Τοπογράφος Μηχ/κός εκπρόσωπος του ΤΕΕ, Εμμ. Κουμαντάκης τακτικόε μέλος πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Ηρακλείου, Ευάγγελος Δοξαστάκης αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ Ηρακλείου, Ιωάννης Βαρδαβάκης αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί, Χαρίτος Παπαδάκης τακτικό μέλος, εκπρόσωπος ιδιοκτητών σταθμών αυτοκινήτων,
Χαραλάμπος Γερώνυμος, εκπρόσωπος των ΑΜΕΑ, Ιωάννης Νιταδώρος τακτικό μέλος, Πολιτικός Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος.
Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν η κα Χαιρέτη Πελαγία, υπεύθυνη του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου, από την 3η Δημοτική Κοινότητα παραστάθηκε ο κ. Τσαγκαράκης Νίκος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
Τοπική Κανονιστική Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων
προσωρινής στάσης και στάθμευσης σε σημεία της Πόλης.













Έχοντας υπόψιν:
Το Ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/23.3.1999)», με τις εκάστοτε
τροποποιήσεις που ισχύει σήμερα.
Το Π.Δ. 241/24.11.2005 «Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες (ΦΕΚ 290/Α/3011-2005)», σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης καθώς και
η χρήση του, η οποία προβλέπεται και σε αποκλειστικής χρήσης για οχήματα ατόμων με Αναπηρία
χώρους στάθμευσης .
Το Ν. 1798/1988 και ειδικότερα το άρθρο 16 «Απαλλαγές που παρέχονται σε αναπήρους (ΦΕΚ
166/Α/1988)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και ειδικότερα το άρθρο 79 και 82 αυτού, περί κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων.
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 73 παρ. 1Βν, σχετικά με
τις αρμοδιότητες της Ε.Π.Ζ.
Το Β.Δ. 24-9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
Το Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών
της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας κι άλλων τινών
συναφών διατάξεων».
Το Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984) «τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Δημοτικής και
κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης».
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Το Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού
και κοινοτικού κώδικα (π.δ 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986),
εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
Το Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση. διατάξεων
για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
Την Εγκύκλιο 85195/55/2000 (ΑμΕΑ).
Την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20.11.2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13.10.2001).
Την Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000
Το άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Την 52907/2009 Υπουργικής Απόφασης.
Την 10788/2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 285/δ/2004).
Το Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’/11-12-2018).
Το Π.Δ. 111/05-03-2004
Την 868/2004 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
Την 253/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

εισηγούμαστε
την έγκριση της Τοπικής Κανονιστικής Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση
θέσεων προσωρινής στάσης και στάθμευσης σε σημεία της Πόλης. Σκοπός της Κανονιστικής Απόφασης
είναι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων αποκλειστικής
ή ειδικής χρήσης σε τμήματα οδών που επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση, προς εξυπηρέτηση των
Δημοτών, των Επαγγελματιών, των Επισκεπτών της Πόλης μας αλλά και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων όπως ΑμεΑ και Υπερήλικες.
1. Γενικές Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
Οι γενικές θέσεις ΑμεΑ που υπάρχουν μέχρι σήμερα στο Δήμο θα εξεταστούν και θα αναδιανεμηθούν
με κριτήρια αστικών πυκνοτήτων και επιτρεπόμενων ορίων, όπως θα προκύψει σύμφωνα με την Αναθεώρηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλιάς Πόλης και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,
καθώς και με βάση διαβούλευση με τους σχετικούς φορείς. Μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω
εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες θέσεις.
Διαστάσεις-Προδιαγραφές θέσης
Οι γενικές θέσεις ΑμεΑ έχουν διαστάσεις 5.00Χ3.50 μέτρα ή αν δεν είναι εφικτό 5.00Χ3.00 μέτρα.
Διαφοροποιούνται από το οδόστρωμα με χρήση μπλε χρώματος με λευκό περίγραμμα και το διεθνές
σύμβολο πρόσβασης στο κέντρο. Η κάθετη σήμανση γίνεται με πινακίδες P-71, Πρ-4α (Αρχή ισχύος
πινακίδας) και Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας).
2. Αποκλειστικές Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
Οι θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ που παραχωρούνται από το Δ. Ηρακλείου είναι ατομικές, για εξυπηρέτηση
των δικαιούχων στην κατοικία και κατά περίπτωση (σε ειδικές συνθήκες) στην εργασία τους. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ του ΠΔ 241/2005 και η διάρκεια παραχώρησης
της θέσης είναι 3 έτη.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά





Αντίγραφο του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ του ΠΔ 241/2005, το οποίο είναι σε ισχύ.
Φωτοαντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση ενοικίασης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο,
θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και υπεύθυνη δήλωση αυτού που τον φιλοξενεί. Επιπλέον αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (ενδεικτικά αναφέρεται πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ, κλπ).
Αντίγραφο Άδειας κυκλοφορίας οχήματος (το οποίο να είναι το ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο
δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ).
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Αντίγραφο Άδειας οδήγησης του οδηγού του παραπάνω αυτοκινήτου, όπως καθορίζεται στο δελτίο
στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Εναλλακτικά αντίγραφο άδειας οδήγησης του κηδεμόνα ΑΜΕΑ που λειτουργεί ως βασικός εξυπηρετητής του ΑΜΕΑ.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:
i.
Ότι ο ενδιαφερόμενος ή άλλο μέλος της οικογένειας του δε διαθέτει θέση στάθμευσης σε
πρασιά, πυλωτή, κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του.
ii.
Ότι δεν έχει ζητηθεί θέση στάθμευσης για το ίδιο άτομο - όχημα σε άλλη περιοχή.
iii.
Ότι θα ενημερώνει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή που έχει να κάνει με τη χορήγηση της θέσης για το διάστημα παραχώρησης.
iv.
Ότι η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί ιδιοκτησία του δικαιούχου επί δημοσίου ή ιδιωτικού
χώρου, δεν έχει κανένα δικαίωμα χρήσης της πέραν της στάθμευσης του δηλωθέντος οχήματος και ότι δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους.
v.
Ότι έλαβε γνώση από τις αρμόδιες αρχές ότι η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να καταργήσει, να
μεταφέρει ή να τροποποιήσει τη θέση, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Δημοτών.

Διαδικασία χορήγησης θέσης












Ο ενδιαφερόμενος (δικαιούχος ή άλλο άτομο προς εξυπηρέτησή του, όπως καθορίζεται στο Δελτίο
Στάθμευσης ΑΜΕΑ) καταθέτει αίτηση στο Δήμο, συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Το Τμήμα Κυκλοφορίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου εξετάζει την πληρότητα των
δικαιολογητικών. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ότι δεν
πληροί τους όρους της παραχώρησης και ζητείται η συμπλήρωση του φακέλου, μέσω συμπληρωματικής αίτησης, προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημά του.
Όταν ολοκληρωθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών, η τεχνική υπηρεσία διενεργεί αυτοψία προκειμένου να καταγράψει τις τυχόν δεσμεύσεις στάθμευσης, τις συνθήκες κυκλοφορίας και στάθμευσης στο ΟΤ και στα όμορα που διαμένει το ΑΜΕΑ . Αν κριθεί ότι η μελετώμενη θέση εμποδίζει
τη διέλευση άλλων ευάλωτων χρηστών ή την ομαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης θα
μελετάται η βέλτιστη λύση και θα ενημερώνεται ο δικαιούχος για τη θετική ή αρνητική γνωμοδότηση της υπηρεσίας.
Όταν ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνει την τελική απόφαση
στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της παραχώρησης (3 χρόνια μετά την έκδοση).
Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι μετά τη λήξη του Δελτίου η παραχώρηση αποκλειστικής
θέσης στάθμευσης παύει να ισχύει ή δύναται να ανανεώνεται με εκ νέου κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων που πιστοποιούν όλες τις αρχικές προϋποθέσεις.
Εφόσον η παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης γίνεται σε δρόμο του Β.Ο.Δ. ή πρωτεύοντος εθνικού
δικτύου η απόφαση της Υπηρεσίας θα αποστέλλεται με ευθύνη του Τμήματος Κυκλοφορίας στη
Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για έγκριση προκειμένου να εκδοθεί Αστυνομική Απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ΚΟΚ,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά τη λήψη της απόφασης παραχώρησης της θέσης και τον έλεγχο νομιμότητας από τον ΓΓΑΔ,
το Τμήμα Κυκλοφορίας της Τεχνικής Υπηρεσίας ενημερώνει τον δικαιούχο ότι εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα οριοθετηθεί η θέση στάθμευσης (οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση).
Διαστάσεις-Προδιαγραφές θέσης
Οι αποκλειστικές θέσεις ΑμεΑ έχουν διαστάσεις 5.00Χ3.50 μέτρα (με τη μεγάλη πλευρά παράλληλη
στο πεζοδρόμιο) ή αν δεν είναι εφικτό 5.00Χ3.00 μέτρα. Όταν ο δικαιούχος εξυπηρετείται από
όχημα τύπου βαν με ράμπα, οι διαστάσεις της θέσης είναι 4.50Χ6.60 μέτρα. Οι θέσεις διαφοροποιούνται από το οδόστρωμα με κίτρινη διαγράμμιση και το διεθνές σύμβολο πρόσβασης στο κέντρο. Η κάθετη σήμανση γίνεται με πινακίδες P-72, Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας) και Πρ-4γ
(Τέλος ισχύος πινακίδας).
Λοιποί όροι παραχώρησης θέσης
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Η παραχώρηση της θέσης ισχύει για 3 έτη. Όταν λήγει το Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ ή τα 3 έτη
της παραχώρησης, η θέση καταργείται και επανεξετάζεται εφόσον προσκομίζεται νέα αίτηση με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον η νέα αίτηση υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου με τα
πλήρη δικαιολογητικά, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήξη του Δελτίου Στάθμευσης
ή της τριετίας, η υφιστάμενη σήμανση θα διατηρείται μέχρι την έκδοση της νέας απόφασης.
Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των υποβαλλόμενων
στοιχείων - δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που ο Δήμος ενημερωθεί εγγράφως από τον δικαιούχο ότι οι προϋποθέσεις με βάση
την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης έχουν εκλείψει ή ότι δεν γίνεται πλέον χρήση της θέσης,
η παραχώρηση παύει να ισχύει και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών της παραχώρησης, η Υπηρεσία θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της θέσης.
Εφόσον ζητείται από τον ενδιαφερόμενο και έγκριση δημιουργίας ράμπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου, αυτή θα χορηγείται παράλληλα με τη θέση στάθμευσης, κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου
Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ήδη παραχωρηθείσες θέσεις πληρούν τις
προϋποθέσεις του παρόντα κανονισμού (έχουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σε ισχύ), θα ζητηθεί από την Υπηρεσία η έγγραφη δήλωση του δικαιούχου ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος παραχώρησης χωρίς να εκδοθεί νέα απόφαση.
Σε περίπτωση έργων ανάπλασης, κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης, αναθεώρησης μελετών, σύνταξης νέων κυκλοφοριακών μελετών ή ΣΒΑΚ, η θέση θα μπορεί να καταργείται, να μεταφέρεται
ή να τροποποιείται, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού.

3. Οριοθέτηση εισόδου-εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης
Η οριοθέτηση εισόδου-εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης γίνεται με οριζόντια και κάθετη σήμανση
με σκοπό την απαγόρευση παρεμπόδισης χρήσης του χώρου από σταθμευμένα οχήματα. Ο έλεγχος
της νομιμότητας των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης (garage) σε ιδιωτικούς χώρους ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και καθορίζεται σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά




Οικοδομική άδεια του ακινήτου ή δήλωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν.4495/2017
ή άλλα στοιχεία νομιμότητας.
Θεωρημένα σχέδια οικοδομικής άδειας στα οποία να φαίνεται η θέση στάθμευσης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης κτλ).
Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης της θέσης στάθμευσης.

Διαδικασία χορήγησης άδειας οριοθέτησης



Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και ζητάει την οριοθέτηση της εισόδου-εξόδου.
Στη συνέχει η Τεχνική Υπηρεσία αφού προχωρήσει σε αυτοψία, εκδίδει την άδεια η οποία συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα και οδηγίες για την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, και εκτελείται
με δαπάνες του ενδιαφερόμενου. Η άδεια ισχύει εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που
υποδεικνύονται.

Προδιαγραφές σήμανσης
Η οριζόντια σήμανση γίνεται με κίτρινη διαγράμμιση, πλάτους 0,50m κατά μήκος της εισόδου του
χώρου στάθμευσης (με ελάχιστο πλάτος τα 2.25 μέτρα) και η κάθετη με πινακίδες P-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) , Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας) και Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας), σύμφωνα με σκαρίφημα που συνοδεύει την άδεια. Το άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων-εξόδων των χώρων στάθμευσης σε κάθε πρόσωπο του οικοπέδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ
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του μήκους του προσώπου, το οποίο πάντως δύναται να φθάνει τα 6 μέτρα εάν το προκύπτον άθροισμα είναι μικρότερο από τον αριθμό αυτό.
4. Θέσεις στάθμευσης ιδιωτικών επιχειρήσεων-οργανισμών.
Δεδομένης της έλλειψης χώρων στάθμευσης στην Πόλη μας, δεν παραχωρούνται θέσεις στάθμευσης
προς αποκλειστική εξυπηρέτηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, Δημοσίων Υπηρεσιών κτλ.
Εξαίρεση αποτελούν Υπηρεσιακά οχήματα εκτάκτου ανάγκης ή κινητά συνεργεία φορέων του Δημοσίου (Αστυνομικών Αρχών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κλπ) ή του Δήμου Ηρακλείου και επιχειρήσεις
με αντικείμενο σχετικό με οχήματα (ενοικιαζόμενα, συνεργεία επισκευής, αντιπροσωπείες, εμπορία
μεταχειρισμένων κτλ). Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά εκμεταλλεύονται τμήματα οδών στις οποίες επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση και τις μετατρέπουν ως χώρο επίδειξης των προς μίσθωση ή πώληση
οχημάτων ή αποθήκευσης των προς επισκευή οχημάτων. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την de facto
κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου, ο οποίος αφενός στερείται από τους Δημότες και αφετέρου προκαλείται αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των επιχειρηματιών που μισθώνουν και χρησιμοποιούν ιδιωτικούς χώρους για τις ίδιες δραστηριότητες. Για τους λόγους αυτούς, στις επιχειρήσεις που ανήκουν
στην παραπάνω κατηγορία και δεδομένου του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες αυτές γίνονται σε
οδούς που επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση και δεν μπορεί να τους επιβληθεί κάποια άλλη κύρωση, θα πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
Η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να μισθώσουν για αποκλειστική χρήση
μια θέση στάθμευσης (ή δύο όπου είναι δυνατόν) προς διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους. Η
άδεια θα αφορά μόνο στάθμευση οχημάτων και σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί την άσκηση
άλλων δραστηριοτήτων στο οδόστρωμα που θα μετέτρεπαν κοινόχρηστο χώρο σε υπαίθριο συνεργείο.
Η ως άνω παραχώρηση τμήματος οδοστρώματος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την έλλειψη θέσεων στάθμευσης και το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Πόλης μας θα πρέπει να έχει
ανταποδοτικό όφελος για τους δημότες και να παραχωρείται με τέλος 100 ευρώ/ανά τετραγωνικό
μέτρο/ανά έτος.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά






Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης.
Αντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη επιχείρησης ή νόμιμου εκπροσώπου οργανισμού ή φορέα.
Άδεια Εισόδου-Εξόδου αν υπάρχει.
Παράβολο πληρωμής τέλους στάθμευσης σε κοινόχρηστο χώρο, κατά τα οριζόμενα από την
Τ.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου νόμιμου εκπροσώπου φορέα ή ιδιοκτήτη επιχείρησης στην
οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:
i.
Ότι δεν έχει ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο θέση στάθμευσης για τον ίδιο φορέα/
επιχείρηση σε άλλη περιοχή, εκτός της περίπτωσης που δραστηριοποιείται σε πολλαπλές
διευθύνσεις οπότε και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.
ii.
Ότι θα ενημερώνει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή που έχει να κάνει με τη
χορήγηση της θέσης.
iii.
Ότι η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί ιδιοκτησία του δικαιούχου επί δημοσίου ή ιδιωτικού
χώρου, δεν έχει κανένα δικαίωμα χρήσης της πέραν της στάθμευσης και
δεν
μεταβιβάζεται σε τρίτους.
iv.
Ότι έλαβε γνώση από τις αρμόδιες αρχές ότι η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να καταργήσει, να μεταφέρει ή να τροποποιήσει τη θέση, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Δημοτών.

Διαδικασία χορήγησης θέσης





Ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή νόμιμος εκπρόσωπος φορέα/ οργανισμού)
καταθέτει αίτηση στο Δήμο, συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Το Τμήμα Κυκλοφορίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου εξετάζει την πληρότητα
και νομιμότητα των δικαιολογητικών. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνεται εγγράφως ο
ενδιαφερόμενος ότι δεν πληροί τους όρους της παραχώρησης και ζητείται η συμπλήρωση του
φακέλου, μέσω συμπληρωματικής αίτησης, προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημά του.
Όταν ολοκληρωθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών η τεχνική υπηρεσία διενεργεί αυτοψία
προκειμένου να καταγράψει τις τυχόν δεσμεύσεις στάθμευσης, τις συνθήκες κυκλοφορίας και
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στάθμευσης στο ΟΤ και στα όμορα που βρίσκεται ο δικαιούχος, δεσμεύσεις από κυκλοφοριακή
μελέτη, ΣΒΑΚ ή άλλοι περιορισμοί. Άν κριθεί ότι η μελετώμενη θέση εμποδίζει τη διέλευση
άλλων ευάλωτων χρηστών ή την ομαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης θα μελετάται η
βέλτιστη λύση και θα ενημερώνεται ο δικαιούχος για τη θετική ή αρνητική γνωμοδότηση της
υπηρεσίας.
Όταν ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες
η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνει απόφαση
παραχώρησης θέσης η οποία έχει ισχύ 3 ετών. Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι μετά τη
λήξη της ισχύς της η παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης δύναται να ανανεώνεται
με εκ νέου κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων που πιστοποιούν όλες τις αρχικές
προϋποθέσεις.
Εφόσον η παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης γίνεται σε δρόμο του Β.Ο.Δ. ή πρωτεύοντος εθνικού
δικτύου η απόφαση θα αποστέλλεται με ευθύνη του Τμήματος Κυκλοφορίας στη Δ/νση Οδικών
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για έγκριση προκειμένου να
εκδοθεί Αστυνομική Απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ΚΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά τη λήψη της απόφασης παραχώρησης της θέσης και τον έλεγχο νομιμότητας από τον
ΓΓΑΔ, το Τμήμα Κυκλοφορίας της Τεχνικής Υπηρεσίας ενημερώνει τον δικαιούχο ότι οφείλει
με δικές του δαπάνες, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης,
να προμηθευτεί τα υλικά κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης βάσει συγκεκριμένων
προδιαγραφών που θα δίνονται από την Υπηρεσία.
Με την προσκόμιση των υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης από τον δικαιούχο, η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προχωρεί στην αυτοψία κατά την τοποθέτηση της θέσης
στάθμευσης από το δικαιούχο βάσει των εν ισχύ προδιαγραφών που παρέχονται από την Τ.Υ.,
προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέση διαγράμμισης
Η θέση ή οι θέσεις στάθμευσης παραχωρούνται, εφόσον είναι δυνατό, σε τμήμα του οδοστρώματος
έμπροσθεν της εισόδου του δικαιούχου. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη οριοθέτηση εισόδου-εξόδου
της επιχείρησης τότε παραχωρείται μόνο μια θέση στάθμευσης δίπλα στην υφιστάμενη διαγράμμιση.
Προδιαγραφές θέσης
Οι αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης επιχειρήσεων έχουν διαστάσεις 5.00Χ2.50 μέτρα όταν πρόκειται
για μια θέση και 10.00Χ2.50 όταν πρόκειται για δύο. Όπου δεν είναι εφικτό, οι θέσεις μπορούν να
έχουν διαστάσεις 5.00Χ2.00 και 10.00Χ2.00 αντίστοιχα. Διαφοροποιούνται από το οδόστρωμα με κίτρινη διαγράμμιση ενώ η κάθετη σήμανση γίνεται με πινακίδες P-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) σε συνδυασμό με επιγραφές «πλην οχημάτων επιχείρησης» και πινακίδες Πρ-4α (Αρχή ισχύος) και Πρ-4γ (Τέλος ισχύος).
Λοιποί όροι παραχώρησης θέσης






Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των υποβαλλόμενων
στοιχείων - δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που ο Δήμος ενημερωθεί εγγράφως από τον δικαιούχο ότι οι προϋποθέσεις με
βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης έχουν εκλείψει, η παραχώρηση της θέσης
στάθμευσης παύει να ισχύει και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών της
παραχώρησης, η Υπηρεσία θα ανακαλεί της απόφασης παραχώρησης της θέσης.
Η δαπάνη σήμανσης της εκάστοτε απόφασης παραχώρησης θέσης θα βαρύνει τους
ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να την υλοποιήσουν εντός 10 ημερών από την έγκριση
παραχώρησης της θέσης στάθμευσης.
Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά και οι διαστάσειςπροδιαγραφές της θέσης , καθώς και σε περίπτωση σφράγισης της επιχείρησης, αίρεται
αυτοδίκαια η άδεια που έχει χορηγηθεί.

5. Γενικές θέσεις στάσης-φορτοεκφόρτωσης.
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Οι χώροι προσωρινής στάσης-φορτοεκφόρτωσης προορίζονται για βραχεία στάση για φορτοεκφόρτωση τόσο για επαγγελματίες, όσο και για κάθε ιδιώτη που θέλει να πραγματοποιήσει ολιγόλεπτη
στάση για φορτοεκφόρτωση αγαθών ή επιβίβαση/αποβίβαση προσώπων.
Οι Γενικές θέσεις στάσης-φορτοεκφόρτωσης καθορίζονται από την αναθεώρηση της μελέτης της παλιάς πόλης και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Μέχρι την ολοκλήρωση τους οι
υφιστάμενες θέσεις διατηρούνται ως έχουν. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις αυτές είναι κοινόχρηστοι χώροι
φορτοεκφόρτωσης και όχι αποκλειστικής χρήσης μεμονωμένων επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, ακόμα
και αν βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση ή αν οι συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι χρήστες αιτήθηκαν τη
δημιουργία του χώρου στην εγγύτητα τους.
Το ωράριο λειτουργίας φορτοεκφόρτωσης σε πεζοδρόμους (εντός και εκτός Τειχών) είναι τις 6:00 έως
09:00 και από τις 15:00 έως τις 16:00 με μικρά οχήματα μεικτού βάρους έως 3,5 τόνων σύμφωνα
με την αρ.253/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η υπηρεσία μας προτείνει την διεύρυνση του
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης κατά μία ώρα (06:00 με 10:00 και 15:00 εως 17:00) καθώς δέχεται
πλήθος αιτημάτων για την κατ’ εξαίρεση διέλευση σε πεζόδρομους από επαγγελματίες που δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετηθούν εντός του προβλεπόμενου ωραρίου, ενώ η πεζοδρόμηση των οδών Δικαιοσύνης και Έβανς έχει επιδεινώσει το πρόβλημα. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να δωθεί έγκριση για βαρέα
οχήματα και δίκυκλα. Η διεύρυνση θα γίνει με ταυτόχρονη αυστηροποίηση των πέραν του ωραρίου ,
διελεύσεων, για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει την αδυναμία
διέλευσης εντός του συγκεκριμένου ωραρίου, πριν λάβει άδεια.
Διαστάσεις-Προδιαγραφές θέσης
Οι διαστάσεις των γενικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης εξετάζονται κατά περίπτωση από την Τεχνική
Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τη θέση και τη χρήση τους. Διαφοροποιούνται από το οδόστρωμα με
κίτρινη διαγράμμιση ενώ η κάθετη σήμανση γίνεται με πινακίδες P-39 (απαγόρευση στάθμευσης) σε
συνδυασμό με επιγραφή «γενική θέση φορτοεκφόρτωσης» και πινακίδες Πρ-4α (Αρχή ισχύος) και Πρ4γ (Τέλος ισχύος).
6. Αποκλειστικές θέσεις στάσης-φορτοεκφόρτωσης ιδιωτικών επιχειρήσεων-οργανισμών.
Δεδομένης της έλλειψης χώρων στάθμευσης στην Πόλη μας, δεν παραχωρούνται θέσεις προσωρινής
στάσης προς αποκλειστική εξυπηρέτηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, Δημοσίων Υπηρεσιών κτλ. Εξαίρεση
δύναται να αποτελούν:





Ιδιωτικές Κλινικές - Μαιευτήρια που κάνουν χρήση ασθενοφόρου, στα οποία μπορεί να παραχωρείται μια θέση προσωρινής στάσης. Στην παρούσα κατηγορία δεν ανήκουν ιατρεία, φυσιοθεραπεύτρια, κτηνιατρεία κτλ, καθώς η εξυπηρέτηση τους δεν αφορά προσωρινή στάση. Στην συγκεκριμένη εξαιρέσιμη κατηγορία δεν ανήκουν ούτε τα Φαρμακεία, καθώς το πλήθος και η πυκνότητα
τους είναι τέτοια που τυχόν παραχώρηση θέσεων προσωρινής στάσης, θα ελαχιστοποιούσε της
προς χρήση θέσεις στάθμευσης για τους Δημότες.
Τράπεζες – ΕΛΤΑ – Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, μόνο για προσωρινή στάση χρηματαποστολών καθώς
τίθεται θέμα ασφαλείας του προσωπικού τους.
Ξενοδοχεία, για μια θέση προσωρινής στάσης που να εξασφαλίζει την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επισκεπτών – ταξιδιωτών, καθώς και την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών τους, µε
τις αρμόζουσες στον πολιτισμό και τη φιλοξενία της χώρας µας συνθήκες, όπως ορίζει ο Ν.
4582/11-12-2019

Η παραχώρηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου (οδοστρώματος) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την έλλειψη θέσεων στάθμευσης και το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Πόλης μας,
πρέπει να έχει ανταποδοτικό όφελος για τους δημότες. Για Ιδιωτικές κλινικές, Μαιευτήρια , Τράπεζες,
ΕΛΤΑ και ταχυδρομικές Υπηρεσίες το ύψους του παράβολου για την παραχώρηση χρήσης του κοινοχρήστου χώρου, θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά για την περίπτωση των
Ξενοδοχείων προτείνεται το ανώτατο τέλος που προβλέπει ο Ν.4582/11-12-2019 και συγκεκριμένα
100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανά έτος.
Με την έκδοση της κανονιστικής απόφασης εισήγησης ανακαλούνται όλες οι άδειες διαγράμμισης για
θέσεις προσωρινής στάσης που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις-φορείς.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
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Αντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη επιχείρησης ή νόμιμου εκπροσώπου οργανισμού ή φορέα.
Παράβολο πληρωμής τέλους στάθμευσης σε κοινόχρηστο χώρο, κατά τα οριζόμενα από την Τ.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου νόμιμου εκπροσώπου φορέα ή ιδιοκτήτη επιχείρησης στην οποία
να αναφέρεται:
i.
Ότι δεν έχει ζητηθεί θέση στάσης για τον ίδιο φορέα/ επιχείρηση σε άλλη περιοχή, εκτός
της περίπτωσης που δραστηριοποιείται σε πολλαπλές διευθύνσεις οπότε και θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά.
ii.
Ότι θα ενημερώνει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή που έχει να κάνει με τη χορήγηση της θέσης.
iii.
Ότι έλαβε γνώση ότι η αιτούμενη θέση δεν αφορά στάθμευση οχημάτων αλλά μόνο προσωρινή στάση για φορτοεκφόρτωση και επιβίβαση / αποβίβαση.
iv.
Ότι η θέση δεν αποτελεί ιδιοκτησία του δικαιούχου επί δημοσίου ή ιδιωτικού χώρου, δεν
έχει κανένα δικαίωμα χρήσης της πέραν της προσωρινής στάσης.
v.
Ότι έλαβε γνώση από τις αρμόδιες αρχές ότι η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να καταργήσει, να
μεταφέρει ή να τροποποιήσει τη θέση, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Δημοτών.

Διαδικασία χορήγησης θέσης













Ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή νόμιμος εκπρόσωπος φορέα/ οργανισμού) καταθέτει αίτηση στο Δήμο, συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Το Τμήμα Κυκλοφορίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου εξετάζει την πληρότητα και
νομιμότητα των δικαιολογητικών. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ότι δεν πληροί τους όρους της παραχώρησης και ζητείται η συμπλήρωση του φακέλου,
μέσω συμπληρωματικής αίτησης, προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημά του.
Όταν ολοκληρωθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών η τεχνική υπηρεσία διενεργεί αυτοψία προκειμένου να καταγράψει τις τυχόν δεσμεύσεις στάθμευσης, τις συνθήκες κυκλοφορίας και στάθμευσης στο ΟΤ και στα όμορα που βρίσκεται ο δικαιούχος, δεσμεύσεις από κυκλοφοριακή μελέτη,
ΣΒΑΚ ή άλλοι περιορισμοί. Άν κριθεί ότι η μελετώμενη θέση εμποδίζει τη διέλευση άλλων ευάλωτων χρηστών ή την ομαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης θα μελετάται η βέλτιστη λύση
και θα ενημερώνεται ο δικαιούχος για τη θετική ή αρνητική γνωμοδότηση της υπηρεσίας.
Όταν ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνει την τελική απόφαση
στην οποία θα αναφέρεται η ισχύς της παραχώρησης της θέσης στάθμευσης (διάστημα 3 ετών).
Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι μετά τη λήξη της ισχύς της η παραχώρηση αποκλειστικής
θέσης στάθμευσης δύναται να ανανεώνεται με εκ νέου κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων
που πιστοποιούν όλες τις αρχικές προϋποθέσεις.
Εφόσον η παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης γίνεται σε δρόμο του Β.Ο.Δ. ή πρωτεύοντος εθνικού
δικτύου η απόφαση θα αποστέλλεται με ευθύνη του Τμήματος Κυκλοφορίας στη Δ/νση Οδικών
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για έγκριση προκειμένου να εκδοθεί Αστυνομική Απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Μετά τη λήψη της απόφασης παραχώρησης της θέσης και τον έλεγχο νομιμότητας από τον ΓΓΑΔ,
το Τμήμα Κυκλοφορίας της Τεχνικής Υπηρεσίας ενημερώνει τον δικαιούχο ότι οφείλει με δικές του
δαπάνες, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης, να προμηθευτεί
τα υλικά κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα δίνονται από την Υπηρεσία.
Με την προσκόμιση των υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης από τον δικαιούχο, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προχωρεί στην αυτοψία κατά την τοποθέτηση της θέσης από το δικαιούχο βάσει των εν ισχύ προδιαγραφών που παρέχονται από την το Τμήμα Κυκλοφορίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση.

Θέση διαγράμμισης
Η θέση στάσης παραχωρείται σε τμήμα του οδοστρώματος έμπροσθεν της εισόδου του δικαιούχου.
Για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η παραχώρηση θέσης έμπροσθεν της εισόδου ή απαγορεύεται
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η στάση/στάθμευση ή δε μπορεί να γίνει η κατάλληλη διαμόρφωση-σήμανση του σημείου, υποδεικνύεται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου τμήμα άλλης οδού παρακείμενης του ίδιου οικοδομικού
τετραγώνου της επιχείρησης και αν ούτε αυτό είναι δυνατό, υποδεικνύεται τμήμα άλλης οδού παρακείμενης στα πλησιέστερα οικοδομικά τετράγωνα με κριτήριο τελικής επιλογής την πλησιέστερη διαθέσιμη λύση και όχι σε απόσταση ανώτερη των διακοσίων (200) μέτρων.
Διαστάσεις-Προδιαγραφές θέσης
Η οριοθέτηση της θέσης γίνεται με δαπάνη του δικαιούχου και υπό τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι διαστάσεις της θέσης αφορούν ένα επιβατικό όχημα και είναι 5,00Χ2,50 μέτρα (με τη μεγάλη
πλευρά παράλληλη στο πεζοδρόμιο). Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να παραχωρηθεί και μικρότερο τμήμα οδοστρώματος με ελάχιστες διαστάσεις 5,00Χ2,00. Οι θέσεις διαφοροποιούνται από το οδόστρωμα με κίτρινη διαγράμμιση ενώ η κάθετη σήμανση γίνεται με πινακίδες P-39
(απαγόρευση στάθμευσης) σε συνδυασμό με επιγραφή «θέση προσωρινής στάσης χρηματαποστολών,
ασθενοφόρου, ξενοδοχείου κτλ» και πινακίδες Πρ-4α (Αρχή ισχύος) και Πρ-4γ (Τέλος ισχύος) σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Αποκλειστικά για τα Ξενοδοχεία και μόνο στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, κατά την κρίση της
Τεχνικής Υπηρεσίας, μπορεί να παραχωρηθεί θέση προσωρινής στάσης λεωφορείου διαστάσεων
20,00Χ3,00. Στην προκειμένη περίπτωση, με δαπάνη του δικαιούχου και σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Τεχνικής Υπηρεσίας, μπορεί να διαμορφωθεί και εσοχή μήκους 20 μέτρων στο πεζοδρόμιο. Η
κάθετη σήμανση γίνεται όπως παραπάνω.
Λοιποί όροι παραχώρησης θέσης









Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των υποβαλλόμενων
στοιχείων - δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που ο Δήμος ενημερωθεί εγγράφως από τον δικαιούχο ότι οι προϋποθέσεις με βάση
την οποία χορηγήθηκε η θέση έχουν εκλείψει, η παραχώρηση παύει να ισχύει και η σήμανση θα
αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών της παραχώρησης, η Υπηρεσία θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της θέσης.
Η δαπάνη σήμανσης της εκάστοτε απόφασης παραχώρησης θέσης θα βαρύνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να την υλοποιήσουν εντός 10 ημερών από την έγκριση παραχώρησης
της θέσης στάθμευσης.
Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά και οι διαστάσεις-προδιαγραφές της θέσης , καθώς και σε περίπτωση σφράγισης της επιχείρησης, αίρεται αυτοδίκαια η άδεια
που έχει χορηγηθεί.

Σε περίπτωση έργων ανάπλασης, κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης, αναθεώρησης μελετών, σύνταξης
νέων κυκλοφοριακών μελετών ή ΣΒΑΚ, η θέση θα μπορεί να καταργείται, να μεταφέρεται ή να τροποποιείται για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού.
Ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε το θέμα της

κανονιστικής

διάταξης για την διαμόρφωση,

οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων προσωρινής στάσης και στάθμευσης σε σημεία της Πόλης διευκρινίζοντας ότι πρέπει να σταματήσει η χορήγηση αποκλειστικών θέσεων ΑΜΕΑ έως την θεσμοθέτηση
της νέας Κυκλοφοριακής Μελέτης της Παλιάς Πόλης. Προτάθηκε να γίνει τροποποίηση στην εισήγηση
της Υπηρεσίας στα εξής σημεία: 4) θέσεις στάθμευσης ιδιωτικών επιχειρήσεων-οργανισμών όπου
αναφέρει ¨Η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να μισθώσουν για αποκλειστική χρήση μια θέση στάθμευσης (ή δύο όπου είναι δυνατόν)¨ να αντικατασταθεί με το ή και
περισσότερες θέσεις όπου είναι δυνατόν και θα το κρίνει η Υπηρεσία και η τελευταία διόρθωση στην
παράγραφο 6 στις ιδιωτικές κλινικές και μαιευτήρια για τα ασθενοφόρα δεν θα μιλάμε για προσωρινή
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στάση αλλά για στάθμευση λόγω των χαρακτηριστικών των οχημάτων και το είδος των επιχειρήσεων.
Ο κ. Σχινάς έκανε την παρατήρηση ότι δεν συμφωνεί με τις παραγράφους 4 και 6 όπου αναφέρεται
ότι σε κάθε επιχείρηση να χορηγείται θέση στάθμευσης για το λόγο ότι δεν είναι εφικτό σε κάθε νέο
συνεργείο να του δίνεται μια θέση στάθμευσης, δημιουργώντας προβλήματα στους περιοίκους της
περιοχής. Η κ. Χαιρέτη διευκρίνισε ότι για τα ξενοδοχεία υπάρχει νομοθεσία για θέσεις στάσης-φορτοεκφόρτωση. Ενώ τα συνεργεία καταλαμβάνουν πεζοδρόμια και οδόστρωμα παρανόμως γι’αυτό εισηγούμαστε την συγκεκριμένη διάταξη όπου θα πληρώνουν κάποιο κόμιστρο για συγκεκριμένο χώρο
που θα τους παραχωρείται εξυπηρετώντας τις ανάγκες της επιχείρησης τους. Στην συνέχεια πήρε το
λόγο ο κ. Τρούκης εκπρόσωπος της Δημοτικής Αστυνομίας και τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα
συνεργεία με παράνομη κατάληψη πεζοδρομιών και οδοστρώματος και δέχονται συνέχεια καταγγελίες
πολιτών και καλό θα ήταν όπως προβλέπει η κανονιστική να τους δίνεται ένας χώρος για την εξυπηρέτηση τους για να μπορούν να τον ελέγξουν για τα τυχόν παραπάνω.
Ο κ. Ερμίδης ανέφερε ότι για τις παραγράφους 4,5 και 6 ψηφίζει αρνητικά. Ο κ. Κουμαντάκης έθεσε
το πρόβλημα με την παράνομη στάθμευση των δίκυκλων και πρότεινε να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης. Στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και ο κ. Αναστασάκης πρότεινε να εξευρεθούν χώροι
στάθμευσης για μηχανάκια δίπλα στο Ηρώο αλλά και σε άλλους χώρους.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για τοπική Κανονιστική Απόφαση για τη διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση θέσεων προσωρινής στάσης και στάθμευσης σε σημεία της Πόλης.
Ο κ. Ερμίδης ψήφισε αρνητικά για τις παραγράφους της κανονιστική 4,5 και 6 και ο κ. Σχινάς ψήφισε αρνητικά για
τις παραγράφους της κανονιστική 4 και 6.

ΘΕΜΑ 2Ο

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.
Εισήγηση Υπηρεσίας:

Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθ. πρωτ. 98390/2017 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας
2. 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.
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 της έχει τροποποιηθεί
και ισχύει )».
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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. 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
6. 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’»
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 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).
10. Το άρθρ.34 παρ. 3β του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

11. 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
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (6/2019), 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 της κυκλοφοριακής μελέτης (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 τεχνική έκθεση εκπονείται με στόχο την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ρυθμίσεων κυκλοφορίας, προσθήκης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και προσθήκης διαβάσεων πεζών στη συμβολή της Λεωφόρου Α. Παπανδρέου με τις οδούς Γ. Παπανδρέου και Μαγγανάρηδων στο προάστιο του Μασταμπά στο Ηράκλειο,
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καθώς έχει παρατηρηθεί εκτενώς η εμποδιζόμενη μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών (μαθητών, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ), η στάθμευση κατά παράβαση του ΚΟΚ σε γωνίες Ο.Τ. και περιμετρικά του κυκλικού κόμβου, ο εμποδισμός διέλευσης κυκλοφορίας στην οδό Καλογνώμονος και άρα η αυξημένη επικινδυνότητα διάσχισης της διασταύρωσης και των παρακείμενων οδών σε όλα τα σημεία αυτής από πλευράς οδικής ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει λάβει και σχετικό αίτημα από γονείς διερχόμενων μαθητών παρακείμενων σχολείων (ΚΕΠΑ επί της οδού Ζαχαριουδάκη), και έχει σχεδιάσει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προσθήκης μέτρων
ενίσχυσης οδικής ασφάλειας της περιοχής με προηγούμενη μελέτη αριθ. 1124/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
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 διαφορετικό 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 Ηρακλείου- παρότι 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 πλέγματος διαβάσεων πεζών στη
συμβολή της Λεωφόρου Α. Παπανδρέου με τις οδούς Γ. Παπανδρέου και Μαγγανάρηδων στο προάστιο του Μασταμπά στο Ηράκλειο.
Εκτός των διαβάσεων πεζών με τη συνακόλουθη σήμανση στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται και
παρεμβάσεις μονοδρόμησης και ενίσχυσης της σήμανσης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε παρακείμενα
ΟΤ.
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Β1. Περιγραφή υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών υποπεριοχής Α
Η υπό αξιολόγηση περιοχή περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς X247, X864, X367, X368, X369,
X326 και εμπεριέχει τις Λ. Α. Παπανδρέου, οδό Γ. Παπανδρέου, Μαγγανάρηδων, Ερωφίλης και Ραυτοπούλου, 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 παρουσιάζει και 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 άμεσα κάποιο σχολικό συγκρότημα εντός της, πολλοί μαθητές/ τριες χρησιμοποιούν το δίκτυο για την προσέγγιση των γύρω συγκροτημάτων (ενδεικτικά Β’ ΚΕΠΑ) από/ προς τις κατοικίες
τους ενώ αυξημένος είναι ο φόρτος πεζών μετακινούμενων λόγω αυξημένης πυκνότητας χρήσεων τοπικού και
υπερτοπικού χαρακτήρα.
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 της λεωφόρου Α. Παπανδρέου, και των οδών Γ. Παπανδρέου, Μαγγανάρηδων, Ερωφίλης και Ραυτοπούλου, στις οποίες έχουν εντοπιστεί
ζητήματα μειωμένης οδικής ασφάλειας, μη ασφαλούς διέλευσης πεζών, αυξημένη διέλευση πεζών και ευάλωτων
χρηστών, επικίνδυνοι ελιγμοί οχημάτων, παράνομη φορτοεκφορτωση επί πεζοδρομίων, συστηματική 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 (περί τα 26) επί της εξεταζόμενης συμβολής και στα 11 σημεία (γωνίες ΟΤ, επί του κυκλικού, παρά τις νησίδες, πρό-επί-μετά το χώρο στάθμευσης παρά την οδό κ.α.) με έμφαση περιμετρικά του κυκλικού κόμβου και των νησίδων, επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν καταστήματος Σαβοϊδάκης και στις γωνίες
των ΟΤ.
Η υπό αξιολόγηση περιοχή λειτουργεί τόσο για την τοπική εξυπηρέτηση εντός γειτονιάς καθώς και για υπερτοπική
εξυπηρέτηση στις διαδρομές των Λεωφόρων Α. και Γ. Παπανδρέου.
Η λεωφόρος Α. Παπανδρέου και η συνέχειά της σε Γ. Παπανδρέου σύμφωνα με το εν ισχύ ΓΠΣ Ηρακλείου
αποτελεί συλλεκτήρια αρτηρία ενώ το λοιπό δίκτυο (ελλείψει χαρακτηρισμού) αποτελεί τοπικό δίκτυο.
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Εικόνα 3. Απόσπασμα ΓΠΣ Ηρακλείου με χαρακτηρισμό συλλεκτήριας για την Λεωφ. Α. Παπανδρέου
Στον κόμβο αυτό προ δεκαετίας ανακατασκευάστηκαν πεζοδρόμια, κρασπεδόρειθρα και αναπτύχθηκε κυκλικός
κόμβος έκκεντρα στην κατεύθυνση της Λ. Παπανδρέου προς Γ. Παπανδρέου.
Παρακάτω αναλύονται με λεπτομέρεια χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων των οδών 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) Λεωφόρος Α. Παπανδρέου και οδός Γ. Παπανδρέου
Το εξεταζόμενο τμήμα της Λ. Α. Παπανδρέου (κόκκινο τμήμα) βρίσκεται μεταξύ Καλογνώμονος και Ερωφίλης και
έχει μήκος 165μ. και το εξεταζόμενο τμήμα της Λ. Γ. Παπανδρέου (πράσινο τμήμα) βρίσκεται μεταξύ των οδών
Καστρινάκη και Ραφτοπούλου με μήκος 115μ.

16

Εικόνα 4. Εξεταζόμενα τμήματα οδών
Η Α.Παπανδρέου είναι μονόδρομη με μία λειτουργική λωρίδα κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της με κατεύθυνση
από Ακαδημία προς Ερωφίλης λόγω εκατέρωθεν στάθμευσης, ενώ η Γ. Παπανδρέου είναι αμφίδρομη με μία λειτουργική λωρίδα ανά κατεύθυνση λόγω εκατέρωθεν στάθμευσης. Και στα δύο εξεταζόμενα τμήματα δεν υπάρχουν
σαφώς διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης. Εκατέρωθεν και των δύο εξεταζόμενων οδών παρατηρείται στάθμευση
νόμιμη και παράνομη. Οι κλίσεις και των δύο τμημάτων είναι μικρές περί το 2%.
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Εικόνα 5. Προφίλ ανύψωσης Λ. Α. Παπανδρέου
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Εικόνα 6. Προφίλ ανύψωσης Λ. Γ. Παπανδρέου
Και τα δύο εξεταζόμενα τμήματα έχουν αυξημένη οικιστική πυκνότητα και μεσαίο κυκλοφοριακό φόρτο καθ’όλη τη
διάρκεια της ημέρας, που μειώνεται σαφώς μετά τη λήξη του εργασιακού ωραρίου.
Σημειώνεται ότι αν και συλλεκτήρια αρτηρία τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά και η σήμανση επιτρέπουν την εκατέρωθεν στάθμευση μειώνοντας το λειτουργικό πλάτος της οδού.
Επί των οδών δεν αναπτύσσονται ταχύτητες μεγαλύτερες των 50 χλμ/ω κατά τις εργάσιμες ώρες/ μέρες, ωστόσο
κατά τις νυχτερινές ώρες η επικινδυνότητα αυξάνεται λόγω υψηλότερων 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 καθ’όλη τη διάρκεια της
μέρας. Ειδικότερα στον κόμβο Μαγγανάρηδων – δηλαδή στη συμβολή Α. Παπανδρέου, Γ. Παπανδρέου και Μαγγανάρηδων- κατά τις ώρες αιχμής διέρχονται κατά μέσο όρο 40 πεζοί/ 15 λεπτά, ήτοι 160 πεζοί/ ώρα.
Όλες οι διασταυρώσεις στα εξεταζόμενα τμήματα 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.
Απουσιάζει κίτρινη διαγράμμιση εφαπτομενικά των νησίδων και στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων για αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.
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Ο φόρτος των διερχόμενων 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 (>20%) και υψηλός φόρτος διέλευσης ιδιωτικών οχημάτων ΙΧ (>64%) ενώ αρκετά είναι και τα οχήματα τροφοδοσίας που διέρχονται από το τμήμα και σταθμεύουν επί του
κόμβου.

Εικόνα 7. Απεικόνιση φόρτων στην πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού χρόνου του GoogleMaps
(παρουσιάζεται το υπό αξιολόγηση τμήμα στην ευρύτερη περιοχή για τυπική ημέρα Τρίτη μεσημέρι 13.00)
Πεζοδρόμια εντοπίζονται σε όλο το τμήμα της οδού με κυμαινόμενο πλάτος 0,90-1,75μ., τα οποία ωστόσο περιλαμβάνουν και εμπόδια πέραν της παράνομης στάθμευσης όπως αστικό εξοπλισμό, κολώνες φωτισμού και ιστούς
σήμανσης κ.α.
Ενδεικτική διατομή της Γ. Παπανδρέου στο σημείο πλησίον του κυκλικού κόμβου παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικόνα 8. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής οδού Γ. Παπανδρέου προ του κυκλικού κόμβου

20

Aντίστοιχα διατομή της Α. Παπανδρέου στο σημείο πλησίον του κυκλικού κόμβου παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικόνα 9. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής οδού Α. Παπανδρέου προ του κυκλικού κόμβου
Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος και των δύο οδών δεν εντοπίζεται καμία διάβαση πεζών. Η πλησιέστερη διάβαση πεζών- στην κατεύθυνση αυτή – βρίσκεται επί της Α. Παπανδρέου δυτικά.
Σημειώνεται ότι από την οδό 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.
2) οδός Ερωφίλης και οδός Μαγγανάρηδων
Οι οδοί Ερωφίλης και Μαγγανάρηδων βρίσκονται αντιδιαμετρικά του κυκλικού κόμβου και είναι μονόδρομες οδοί.
Τα υπό μελέτη τμήματα βρίσκονται αφενός για την οδό Ερωφίλης μεταξύ των οδών Παπανδρέου (Ακαδημίας) και
Γεωργιάδου και έχει μήκος 117 μ. και αφετέρου για την οδό Μαγγανάρηδων μεταξύ των οδών Παπανδρέου και
Καστρινάκη και έχει μήκος 63μ.
Στην οδό Ερωφίλης δεν υπάρχουν διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης αν και στο σύνολο του μήκους τους σταθμεύουν οι περίοικοι και επισκέπτες στη μία πλευρά τους, αντίστοιχα στην οδό Μαγγανάρηδων εντοπίζεται εσοχή
για στάθμευση. Η λωρίδα κυκλοφορίας τους έχει πλάτος κυμαινόμενο από 2,80μ έως 3,80μ. ενώ σε σημεία όπου
απουσιάζουν πεζοδρόμια φτάνει και τα 4,5μ. με κατάληψη στάθμευσης. Έχουν μικρή κλίση με μέγιστο στο 3,5%.
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Εικόνα 10. Προφίλ ανύψωσης στο εξεταζόμενο τμήμα της οδού Ερωφίλης

Εικόνα 11. Προφίλ ανύψωσης στο εξεταζόμενο τμήμα της οδού Μαγγανάρηδων
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Σημειώνεται εδώ ότι και οι δύο υπό εξέταση οδοί παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά τοπικής οδού γειτονιάς, παρόλο που φιλοξενούν και διαμπερείς ροές μέσω της Παπανδρέου/ Ακαδημίας για προσέγγιση του
προαστίου του Μασταμπά αλλά και της εξωτερικής περιμετρικής των Τειχών.
Δεν αναπτύσσονται ταχύτητες μεγαλύτερες των 30 χλμ/ω κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες με εξαίρεση
μεμονωμένων περιπτώσεων ωστόσο η επικινδυνότητα αυξάνεται λόγω απουσίας συνεκτικού και επαρκούς δικτύου πεζού (πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, τοπικές διαπλατύνσεις για εξασφάλιση ορατότητας
κ.α.)
Κατά μήκος των εξεταζόμενων τμημάτων συναντώνται χρήσεις γης όπως: κατοικία, γραφεία, ιατρεία, εμπόριο, σχολικές εγκαταστάσεις.
Η πεζή κυκλοφορία στα εξεταζόμενα οδικά τμήματα της Ερωφίλης και Μαγγανάρηδων παρουσιάζει μεσαίες φορτίσεις επιπέδου γειτονιάς μέχρι και τις 9.00 μ.μ. Ειδικότερα κατά τις ώρες αιχμής από τις 8.30 π.μ.- 2.30 μ.μ. διέρχονται από τα τμήματα αυτά κατά μέσο όρο 20πεζοί/ 15 λεπτά/ οδό, ήτοι 80 πεζοί/ ώρα/ οδό.
Όλες οι διασταυρώσεις στα εξεταζόμενα τμήματα 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. Απουσιάζει οριζόντια σήμανση για την απαγόρευση στάθμευσης σε γωνίες ΟΤ κ.λπ.
Υπάρχουν οι απαραίτητες πινακίδες STOP στη συμβολή της Ερωφίλης με την Γεωργιάδου και της Μαγγανάρηδων
με την Καστρινάκη, καθώς και πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης που έχουν τοποθετήσει ιδιώτες στις εξόδους/
εισόδους ιδιωτικών χώρων στάθμευσης Pilotis.
Λόγω της στενότητας των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και την εκτεταμένη παρακείμενη στάθμευση η μέση ταχύτητα των οχημάτων κυμαίνεται μεταξύ 12-30 χλμ/h (χρόνος παρατήρησης (Απρίλιος 2018), ταχύτητα που ωστόσο αυξάνεται κατά τις νυχτερινές ώρες (έως και 35 χλμ/ω για το χρόνο παρατήρησης των δεδομένων).
Ο φόρτος των οχημάτων στο υπό εξέταση τμήμα είναι χαμηλός και μάλιστα δεν είναι ούτε στη χαμηλότερη στάθμη
ώστε να χαρακτηρίζεται «με δυνατότητες καταγραφής» από την πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού
χρόνου του GoogleMaps.
Πεζοδρόμια εντοπίζονται σε μέρος της οδού με κυμαινόμενο πλάτος 0-1,20μ. Στα σημεία όπου υπάρχουν πεζοδρόμια εντοπίζονται σημειακά εμπόδια επί αυτών, τα οποία περιλαμβάνουν δενδροφύτευση, αστικό εξοπλισμό,
ιστούς σήμανσης κ.α.
Ενδεικτική διατομή της οδού Ερωφίλης στο σημείο πλησίον του σχολείου Β ΚΕΠΑ παρουσιάζεται παρακάτω:
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Εικόνα 12. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής οδού Ερωφίλης
Αντίστοιχη ενδεικτική διατομή της οδού Μαγγανάρηδων στο σημείο πλησίον του νηπιαγωγείου παρουσιάζεται
παρακάτω:

Εικόνα 13.Διαγραμματική απεικόνιση διατομής οδού Μαγγανάρηδων
Στο σύνολο των εξεταζόμενων τμημάτων ΔΕΝ εντοπίζεται καμία διάβαση πεζών.
Από τις οδούς δεν διέρχεται λεωφορείο αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας.
Παρατηρείται επιπλέον ότι δεν φαίνεται ο άξονας του δρόμου (η γραμμή οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας,
της επιτρεπόμενης ή μη στάθμευσης) κ.λπ.
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3) οδός Ραυτοπούλου
Η οδός Ραυτοπούλου παρουσιάζει ανάλογα χαρακτηριστικά τοπικής οδού με την οδό Ερωφίλης και την οδό Μαγγανάρηδων. Είναι μονόδρομη με κατεύθυνση από Σμπώκου προς Παπανδρέου. Οι χρήσεις γης που εντοπίζονται
στην οδό περιλαμβάνουν κατοικία, γραφείο, καταστήματα τοπικού εμπορίου και ωδείο που συγκεντρώνει πολλούς
ανήλικους κατά τις απογευματινές ώρες.
Στην οδό δεν εντοπίζεται καμία διάβαση πεζών και το δίκτυο του πεζού είναι εξαιρετικά ελλιπές.
Στην οδό δεν υπάρχουν διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης αν και στο σύνολο του μήκους τους σταθμεύουν οι
περίοικοι και επισκέπτες στη μία πλευρά της. Η λωρίδα κυκλοφορίας της έχει πλάτος κυμαινόμενο από 2,80μ έως
3,80μ. ενώ σε σημεία όπου απουσιάζουν πεζοδρόμια φτάνει και τα 4,5μ. με κατάληψη στάθμευσης.
Στην οδό δεν αναπτύσσονται ταχύτητες μεγαλύτερες των 30 χλμ/ω κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες με εξαίρεση
μεμονωμένων περιπτώσεων ωστόσο η επικινδυνότητα αυξάνεται λόγω απουσίας συνεκτικού και επαρκούς δικτύου
πεζού (πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, τοπικές διαπλατύνσεις για εξασφάλιση ορατότητας κ.α.).
Η πεζή κυκλοφορία στο εξεταζόμενο τμήμα της οδού Ραυτοπούλου παρουσιάζει μεσαίες φορτίσεις επιπέδου γειτονιάς μέχρι και τις 9.00 μ.μ. Ειδικότερα κατά τις ώρες αιχμής από τις 8.30 π.μ.- 2.30 μ.μ. και 4.30μ.μ. έως 9.00μ.μ.
διέρχονται από τα τμήματα αυτά κατά μέσο όρο 26πεζοί/ 15 λεπτά, ήτοι 104 πεζοί/ ώρα.
Όλες οι διασταυρώσεις στα εξεταζόμενα τμήματα 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. Απουσιάζει οριζόντια σήμανση για την απαγόρευση στάθμευσης σε γωνίες ΟΤ κ.λπ.
Ο φόρτος των οχημάτων στο υπό εξέταση τμήμα είναι χαμηλός και μάλιστα δεν είναι ούτε στη χαμηλότερη στάθμη
ώστε να χαρακτηρίζεται «με δυνατότητες καταγραφής» από την πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού
χρόνου του GoogleMaps.
Ενδεικτική διατομή της οδού Ραυτοπούλου στο σημείο πλησίον του κυκλικού κόμβου παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικόνα 14. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής οδού Ραυτοπούλου πλησίον του κόμβου
Σημειώνεται επιπλέον ότι από την οδό δεν διέρχεται λεωφορείο αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας.
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Παρατηρείται επιπλέον ότι δεν φαίνεται ο άξονας του δρόμου (η γραμμή οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας,
της επιτρεπόμενης ή μη στάθμευσης) κ.λπ.
Β2. Περιγραφή υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών υποπεριοχής Β
Η υπό αξιολόγηση υπό- περιοχή περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς Χ868, Χ866, Χ867, Χ865 και
εμπεριέχει τις Ρολέν, Καλογνώμονος, Σταυράκη, Σγουρομαλλήνης, Κάσσου, Γεωργιάδου και Λ. Α. Παπανδρέου, οι
οποίες είναι υπό εξέταση.

Εικόνα 15. Καθορισμός υποπεριοχής Β υπό αξιολόγηση
Η περιοχή γειτνιάζει με την περιοχή Α έχοντας κοινά χαρακτηριστικά αναφορικά με την αυξημένη οικιστική πυκνότητα, τον κυκλοφοριακό φόρτο, τη μειωμένη οδική ασφάλεια, την εγγύτητα με σχολικά συγκροτήματα, την
εκτεταμένη παράνομη στάθμευση και την έντονη παρουσία πεζών καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η υπό αξιολόγηση περιοχή λειτουργεί τόσο για την τοπική εξυπηρέτηση εντός γειτονιάς καθώς και για υπερτοπική
εξυπηρέτηση επί της Λεωφόρου Α. Παπανδρέου.
Η λεωφόρος Α. Παπανδρέου και η συνέχειά της σε Γ. Παπανδρέου σύμφωνα με το εν ισχύ ΓΠΣ Ηρακλείου
αποτελεί συλλεκτήρια αρτηρία ενώ το σύνολο του λοιπού δικτύου (ελλείψει χαρακτηρισμού) αποτελεί τοπικό δίκτυο.
Η βασική προβληματική στην υποπεριοχή Β σχετίζεται με τη στενότητα του οδικού δικτύου, την μειωμένη ορατότητα
προσέγγισης των διασταυρώσεων και την απουσία ικανοποιητικών ρυθμίσεων σχετικά με την υψηλή ελευθερία
κινήσεων σε τοπικές οδούς. Ειδικότερα παρατηρείται ότι:
-

Η οδός Καλογνώμονος τοπική οδός με εξυπηρέτηση διπλής κατεύθυνσης έχει πλάτος περί τα 6,5μ. ενώ
παράλληλα φορτίζεται και με στάθμευση εκατέρωθεν της οδού. Τα γεωμετρικά αυτά χαρακτηριστικά δεν
μπορούν να υποστηρίξουν την κυκλοφορία σε δύο κατευθύνσεις και στάθμευση με δεδομένο ότι το ελάχιστο
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απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος θα ήταν 10μ. με πεζοδρόμια ελαχίστου πλάτους 2,05μ. εκατέρωθεν
αυτής. Ως αποτέλεσμα οι υφιστάμενες συνθήκες δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων
σε ασφαλή λωρίδα κίνησης και για τις δύο κατευθύνσεις ενώ η έξοδος των οχημάτων από την οδό προς
την Α. Παπανδρέου έχει περιορισμένη ορατότητα δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα οδικής ασφάλειας. Η στάθμευση παρά την οδό γίνεται σε βάρος της κίνησης των πεζών ενώ τα πεζοδρόμια στην οδό
παρουσιάζουν σημαντικές ασυνέχειες σε επίπεδο ικανού πλάτους, ποιότητας υποστρώματος, παρουσία
εμποδίων κ.α. Σημειώνεται επίσης ότι οδοί με πλάτος κάτω των 6μ. σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα προτείνονται ως πεζόδρομοι και κατά κανόνα λειτουργούν ως μονόδρομοι ως ήπιας κυκλοφορίας.
Ενδεικτική διατομή της παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικόνα 16. Διατομή οδού Καλογνώμονος με διπλή εξυπηρέτηση σε λωρίδα 3.5μ. και στάθμευση εναλλάξ εκατέρωθεν
της οδού
-

Η οδός Σγουρομαλλίνης- στο τμήμα της από Σταυράκη έως Ρόλεν- είναι επίσης τοπική οδός με εξυπηρέτηση διπλής κατεύθυνσης έχει πλάτος περί τα 7,5μ. ενώ παράλληλα φορτίζεται και με στάθμευση εκατέρωθεν της οδού. Τα γεωμετρικά αυτά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να υποστηρίξουν την κυκλοφορία σε δύο
κατευθύνσεις και στάθμευση με δεδομένο ότι το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος θα ήταν 10μ.
με πεζοδρόμια ελαχίστου πλάτους 2,05μ. εκατέρωθεν αυτής. Ως αποτέλεσμα οι υφιστάμενες συνθήκες δεν
επιτρέπουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων σε ασφαλή λωρίδα κίνησης με επιπτώσεις τόσο στο
επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού για τα μηχανοκίνητα μέσα όσο και για τους ευάλωτους χρήστες. Η στάθμευση παρά την οδό γίνεται σε βάρος της κίνησης των πεζών ενώ τα πεζοδρόμια στην οδό παρουσιάζουν
σημαντικές ασυνέχειες σε επίπεδο ικανού πλάτους, ποιότητας υποστρώματος, παρουσία εμποδίων κ.α.
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Σημειώνεται ότι η οδός σήμερα λειτουργεί μονόδρομα στο τμήμα της από Ρόλεν μέχρι Παπανδρέου με
ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης.
Ενδεικτική διατομή της παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικόνα 17. Διατομή οδού Σγουρομαλλίνης με διπλή εξυπηρέτηση σε λωρίδα 5μ. και στάθμευση εναλλάξ εκατέρωθεν
της οδού
-

Η οδός Σταυράκη- στο τμήμα της από Γεωργιάδη έως Παπανδρέου - είναι επίσης τοπική οδός με εξυπηρέτηση μονής κατεύθυνσης προς Παπανδρέου και έχει πλάτος οδοστρώματος περί τα 7,5μ. ενώ παράλληλα φορτίζεται και με στάθμευση εκατέρωθεν της οδού. Τα γεωμετρικά αυτά χαρακτηριστικά επαρκούν
για την μονή κυκλοφορία ενώ απαιτείται αναδιάταξη της εξυπηρέτησης για την ανεμπόδιστη κίνηση των
ευάλωτων χρηστών. Οι υφιστάμενες συνθήκες σήμερα επιτρέπουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων
σε ασφαλή λωρίδα κίνησης. Η στάθμευση παρά την οδό γίνεται σχετικά ικανοποιητικά σε βάρος ωστόσο
της κίνησης των πεζών καθώς τα πεζοδρόμια παρουσιάζουν σημαντικές ασυνέχειες σε επίπεδο ικανού
πλάτους, ποιότητας υποστρώματος, παρουσία εμποδίων κ.α.

-

Στο σύνολο της υποπεριοχής Β παρατηρείται παράνομη στάθμευση στις γωνίες των ΟΤ με επιπτώσεις
τόσο στην κίνηση πεζών και οχημάτων, στην οδική ασφάλεια και στη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων.
Επιπλέον το επίπεδο εξυπηρέτησης της περιοχής μειώνεται κατά τις ώρες αιχμής από την τροφοδοσία
παρακείμενων καταστημάτων και από την προσέλευση και αποχώρηση μαθητών παρακείμενης σχολικής
μονάδας.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του τμήματός μας για την παρούσα Τ.Ε. εντοπίζονται συστηματικά παράνομα σταθμευμένα οχήματα επί της συμβολής της οδού Καλογνώμονος με την Παπανδρέου, επί της συμβολής της Λ. Παπανδρέου και Λουκά Πετράκη, καθώς και στην πρόσοψη του ΟΤ Χ868 επί της Παπανδρέου. Με δεδομένη τη διέλευση
αστικού λεωφορείου από την Παπανδρέου η στάθμευση αυτή δυσχεραίνει και πολλές φορές καθιστά απαγορευτική
τη διέλευση του.
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Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις - Αιτιολόγηση| Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στο σύνολο της περιοχής (Α & Β) εντοπίζεται σημαντικό περιθώριο για παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας και βελτίωσης του δικτύου κίνησης πεζών ενώ παρουσιάζεται
απουσία ρυθμίσεων για την βελτίωση της κυκλοφορίας των ευάλωτων χρηστών.
Κρίσιμα σημεία για την οδική ασφάλεια πεζών μετακινούμενων εντοπίζονται στα σημεία που παρουσιάζονται στον
παρακάτω χάρτη, περιλαμβανομένων και όσων σημείων παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση ή άλλο
ζήτημα που χρήζει ρύθμισης.

Ο επισυναπτόμενος χάρτης παρουσιάζει το σύνολο των παρεμβάσεων που επεξηγούνται παρακάτω με στόχο την
ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας.
Για την άρση όλων των παραπάνω περιγραφόμενων αστοχιών και στις δύο υποπεριοχές με στόχο την ενίσχυση
της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή μελέτης όπου βρίσκεται τόσο το Β ΚΕΠΑ και το ιστορικό σχολείο
Ακαδημία ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται σημαντικές χρήσεις γης, προτείνονται οι παρακάτω θεματικές
παρεμβάσεις:
Γ1. Βελτίωση διαχείρισης της κυκλοφορίας
-

Μονοδρόμηση οδού Καλογνώμονος με κατεύθυνση από Παπανδρέου προς Σγουρομαλλίνης με στόχο την
απρόσκοπτη κίνηση επί της οδού για πεζούς και εποχούμενους καθώς και την απελευθέρωση χώρου επέκτασης πεζοδρομίων,

-

Μονοδρόμηση οδού Σγουρομαλλίνης στο τμήμα από Σταυράκη έως Ρόλεν με κατεύθυνση προς Ρόλεν ώστε
να συμβαδίζει με το λοιπό τμήμα αυτής προς Παπανδρέου με στόχο την απρόσκοπτη κίνηση επί της οδού
για πεζούς και εποχούμενους καθώς και την απελευθέρωση χώρου επέκτασης πεζοδρομίων,
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-

Τοποθέτηση σήμανσης – οριζόντιας και κατακόρυφης- για πληροφόρηση σημείων διάσχισης πεζού, για
αποτροπή της παράνομης στάθμευσης, για λειτουργία μονοδρόμου, για απόδοση προτεραιότητας, καθώς
και για υπενθύμιση απαγορευτικών κινήσεων επί του συνόλου των κόμβων.

-

Τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών για την οριστική αποτροπή παράνομης στάθμευσης
και την βελτίωση της διέλευσης οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας από την Παπανδρέου.

Γ2. Ενίσχυση δικτύου κίνησης πεζών με τα παρακάτω:
-

η αποκατάσταση της σύνδεσης πεζοδρομίων και οικοδομικών τετραγώνων πέριξ του κυκλικού κόμβου
πραγματοποιείται με την Τοποθέτηση διαβάσεων πεζών στα σημεία διάσχισης των πεζών επί της Μαγγανάρηδων, επί της Γ. Παπανδρέου, επί της Λ. Α. Παπανδρέου, επί της Ερωφίλης και Ραυτοπούλου,

-

η αποκατάσταση της σύνδεσης πεζοδρομίων και οικοδομικών τετραγώνων πέριξ του ΟΤ Χ367 πραγματοποιείται με την Τοποθέτηση διαβάσεων πεζών στα σημεία διάσχισης των πεζών εκατέρωθεν του ΟΤ Χ367
για τη σύνδεση της Α & Γ. Παπανδρέου και τμήματος της Καστρινάκη,

-

Ενίσχυση της σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης) για την έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των πεζών και
εποχούμενων που διέρχονται από την περιοχή μελέτης (υποπεριοχή Α & Β),

-

δημιουργία των απαραίτητων ραμπών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κάθε διάβαση πεζών και κάθε πέρας
πεζοδρομίου στις διασταυρώσεις πέριξ του σχολείου,

-

Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης Π-21 για την ειδοποίηση προσέγγισης σε διάβαση πεζών των διερχόμενων οχημάτων (όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη).

Γ.3 για λόγους βελτίωσης βαδισιμότητας- προσβασιμότητας της περιοχής σε επόμενο χρόνο προτείνονται
επιπλέον και τα κάτωθι:
-

Αναδιαμόρφωση των οδών Σγουρομαλλίνης και Καλογνώμονος σε οδούς ενιαίου καταστρώματος
ήπιας κυκλοφορίας με διαμόρφωση στάθμευσης,

-

Αποκατάσταση πεζοδρομίων (ανισοσταθμίες, εμπόδια, πλάτος) στις Γ. & Α. Παπανδρέου, Ρόλεν,
Σγουρομαλλίνης, Σταυράκη, Γεωργιάδη, Ερωφίλης, Ραυτοπούλου, Μαγγανάρηδων, όπου εντοπίζεται απουσία του ή αστοχία του σύμφωνα με τις προδιαγραφές ελαχίστου πλάτους 1,5μ. χωρίς εμπόδια,

-

Τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών στις διαβάσεις (μη υπερυψωμένες) για εξασφάλιση αποφυγής της παράνομης στάθμευσης όπως αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο 2.
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Εικόνα 19. Διάγραμμα παρουσίασης παρεμβάσεων στην περιοχή μελέτης
Οι προβλεπόμενες διαβάσεις πεζών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τη δημιουργία ραμπών για την εξυπηρέτηση
εμποδιζόμενων ατόμων κατά τα αναγραφόμενα στην Απόφαση Υ.ΠΕ.ΚΑ. 52907/2009.
Σημειώνεται ότι η διατομή των λωρίδων κυκλοφορίας των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει αλλά στις
μονοδρομήσεις θα αποκαταστήσει τα ελάχιστα πλάτη διέλευσης δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο- ωφέλιμο πλάτος.
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.

Την εισήγηση του θέματος έκανε η κ. Χαιρέτη εξηγώντας τους λόγους και τα προβλήματα που παρατηρούνται
στην περιοχή μελέτης. Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά.
Ο κος Γ. Σχινάς παρατήρησε ότι οι διαβάσεις είναι πολύ πυκνές.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την μονοδρόμηση

της οδού Καλογνώμονος - της οδού Σγου-

ρομαλλίνης – δημιουργία διαβάσεων πεζών στη συμβολή των οδών Μαγγανάρηδων , Γ. Παπανδρέου,
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Ανδρ. Παπανδρέου, Ερωφίλης Ραυτοπούλου και Λουκά Πετράκη όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 2,

ΘΕΜΑ 3Ο
Υποχρεωτική διακοπή της πορείας των οχημάτων (Ρ-2 STOP) σε κάθετες οδούς στη Μικράς Ασίας συνοικισμός Άγιος Νεκτάριος.

Εισήγηση υπηρεσίας:
Παρά το γεγονός ότι από το ΓΠΣ η οδός Μικράς Ασίας δεν έχει επίσημο θεσμοθετημένο χαρακτηρισμό στην πραγματικότητα όμως χρησιμοποιείται ως δρόμος προτεραιότητας και επειδή τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού
επιτρέπουν την ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μη τήρηση της διάταξης του ΚΟΚ
για την εκ των δεξιών παραχώρηση προτεραιότητας.
Το τμήμα μας διαπιστώνοντας το πρόβλημα λόγω της κατοικημένης περιοχής στον συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου
εισηγείται την υποχρεωτική διακοπή της πορείας των οχημάτων με την τοποθέτηση πινακίδων stop σε κάθετες
οδούς στη Μικράς Ασίας, και στην συμβολή των οδών Οδ. Ελύτη και Αγίου Νεκταρίου όπως αποτυπώνεται στο
επισυναπτόμενο σχέδιο 3.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της Υπηρεσίας για υποχρεωτική διακοπή της πορείας
των οχημάτων (Ρ-2 STOP) σε κάθετες οδούς στη Μικράς Ασίας, συνοικισμός Άγιος Νεκτάριος όπως αποτυπώνεται
στο συν. σχ. 3

ΘΕΜΑ 4Ο
Απαγόρευση εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ και υποχρεωτική διακοπή πορείας (stop)
επί της οδού Τυδέα εκτός οικισμού Γουρνών.

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Ιστορικό:
Το Τμήμα κυκλοφορίας σε παλαιότερη εισήγησή του και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Κυκλοφορίας που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2018 είχε προτείνει μετά από αίτημα πολίτη την απαγόρευση εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ. Η Επιτροπή πρότεινε να συζητηθεί σε νέα επιτροπή μετά και την γνωμοδότηση και της
3ης Δημοτικής Κοινότητας. Η 3η Δημοτική Κοινότητα με την αριθμό 4/2019 απόφασή της συναινεί με την απαγόρευση εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ.
Συνεπώς επανυποβάλουμε το θέμα για συζήτηση στην Επιτροπή Κυκλοφορίας και προτείνουμε την απαγόρευση
εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ. Η σήμανση που θα τοποθετηθεί είναι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ23 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους) και την τοποθέτηση
ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 4.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

32

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά Απαγόρευση εισόδου σε οχήματα συνολικού βάρους άνω των 5τ και
υποχρεωτική διακοπή πορείας (stop) επί της οδού Τυδέα εκτός οικισμού Γουρνών όπως αποτυπώνεται στο συν.
σχέδιο 4.

ΘΕΜΑ 5Ο
Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων επί της οδού Παρασκευοπούλου.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη που προκύπτει για φορτοεκφόρτωση των επιχειρήσεων επί της οδού Παρασκευοπούλου και το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης θέσεων στάθμευσης ατομικά για την κάθε
επιχείρηση εισηγούμαστε να διαμορφωθεί χώρος για φορτοεκφόρτωση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οδό. Συγκεκριμένα προτείνουμε την οριοθέτηση χώρου 5,0μ. χ 2.50μ. για φορτοεκφόρτωση επί της οδού
Παρασκευοπούλου 5 μέτρα πριν την συμβολή της με την οδό Ραυτοπούλου Αλεξ.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για την οριοθέτηση χώρου 5,0μ. χ 2.50μ. για φορτοεκφόρτωση
επί της οδού Παρασκευοπούλου 5 μέτρα πριν την συμβολή της με την οδό Ραυτοπούλου Αλεξ, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 5 ο κύριος Ζαμπετάκης Λεωνίδας και Ερμίδης Συμεών ψήφισαν αρνητικά.

ΘΕΜΑ 6Ο
Τοποθέτηση οριοδεικτών στην συμβολή των οδών Λασαίας και Αττάλου περιοχή Νέο Στάδιο.

Εισήγηση Υπηρεσίας:
Οι οδοί Λασαίας και Αττάλου είναι δημοτικοί εντός σχεδίου πόλεως, εντός ΓΠΣ Ηρακλείου και εντάσσονται στο
παλαιό σχέδιο εκτός τειχών του 1958. Λόγω στενότητας της οδού και λόγω της άναρχης και παράνομης στάθμευσης
πάνω στη συμβολή δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό Αττάλου
προς την οδό Λασσαίας και στην ομαλή διέλευση των απορριμματοφόρων .
Για την άρση της προαναφερόμενης αστοχίας και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ. στην περιοχή μελέτης, προτείνονται η τοποθέτηση οριοδεικτών επί του
οδοστρώματος παράλληλα με το κράσπεδο, σε απόσταση 20εκ. από το κράσπεδο και σε απόσταση μεταξύ τους
ανά 1μ όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 6.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τοποθέτηση οριοδεικτών στην συμβολή των οδών Λασαίας
και Αττάλου όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 6.
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ΘΕΜΑ 7ο
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», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Στην υπό αξιολόγηση περιοχή εντοπίζεται σημαντικό περιθώριο για παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας και βελτίωσης του δικτύου κίνησης πεζών ενώ παρουσιάζεται απουσία ρυθμίσεων για την βελτίωση της
κυκλοφορίας των ευάλωτων χρηστών.
Κρίσιμα σημεία για την οδική ασφάλεια πεζών μετακινούμενων εντοπίζονται στα σημεία που παρουσιάζονται στον
παρακάτω χάρτη, περιλαμβανομένων και όσων σημείων παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση ή άλλο
ζήτημα χρήζει ρύθμισης. Ο επισυναπτόμενος χάρτης παρουσιάζει το σύνολο των παρεμβάσεων που επεξηγούνται
παρακάτω με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας.

Εικόνα 16. Απόσπασμα χάρτη αποτύπωσης κρίσιμων σημείων
Για την άρση όλων των παραπάνω αστοχιών και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή μελέτης όπου βρίσκεται το 37ο Νηπιαγωγείο, προτείνονται οι παρακάτω θεματικές παρεμβάσεις:
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Γ1. Καθορισμός περιοχής ήπιας κυκλοφορίας που περιβάλλεται από τις Λ. Α. Παπανδρέου, Λευθεραίου, Ατλαντίδος (σε κάθε σημείο εισόδου),
Σήμανση περιοχή ήπιας κυκλοφορίας (αρχή και παύση),
Όριο ταχύτητας 20χλμ/ω και 30χλμ εντός περιοχής ήπιας κυκλοφορίας,
Όριο ταχύτητας 20χλμ επί της οδού Φοίνικος (σύνολο τμήματος εντός ΠΜ), επί της οδού Πατρ. Φωτίου, και στην
οδό Αυστραλίας
Όριο ταχύτητας 30 χλμ σε όλο το λοιπό δίκτυο εντός ΠΜ
Τοποθέτηση νέων διαβάσεων πεζών στα σημεία διάσχισης των πεζών στις συμβολές των Λευθεραίου – Πατρ.
Φωτίου (3), Λευθεραίου – Ιερολοχιτών (2), Ατλαντίδος – Ιερολοχιτών (1), Ατλαντίδος – Φοίνικος (3), ΜαγνησίαςΑτλαντίδος (2), Ατλαντίδος – Μαιάνδρου (3), Ατλαντίδος – Παπανδρέου (3), Παπανδρέου – Μαιάνδρου (1), Παπανδρέου – Μαγνησίας (2), Παπανδρέου – Φοίνικος (1), Πατρ. Φωτίου – Λάππα (3),
Τοποθέτηση υπερυψωμένης διάβασης πεζών στη συμβολή της οδού Φοίνικος με την Πατρ. Φωτίου, στη συμβολή
Ατλαντίδος και Λάππα, ως συμβολές κρίσιμων οδών με υψηλό φόρτο πεζών πέριξ του νηπιαγωγείου. Ειδικότερα
στην περίπτωση της συμβολής Ατλαντίδος- Λάππα η υπερυψωμένη διάβαση αναμένεται να ενισχύσει την Ο.Α. για
το σύνολο των μετακινούμενων και να αποτρέψει τα καθημερινά τροχαία συμβάντα στο σημείο.
Γ.2 Για λόγους μείωσης των ταχυτήτων στα σημεία που παρατηρείται ζήτημα οδικής ασφάλειας για τους διερχόμενους πεζούς, ευάλωτους χρήστες και μηχανοκίνητη κυκλοφορία:
σήμανση Κ.16 παιδιά & επιγραφή ’ προσοχή σχολείο’ και ‘αργά’ στα κρίσιμα σημεία κατά το ΦΕΚ
2302/Β/16.09.2013 που σημειώνονται στο χάρτη ( πανω στην Παπανδρέου στα σημεία εισόδου Λευθεραίου,
Φοινικος, Μαιάνδρου & πάνω στην Ατλαντίδος στα σημεία εισόδου Λάππα, Μαγνησίας, σε όλη την Π. Φωτίου, σε
όλη την Ατλαντίδος, σε όλη την Λευθεραίου)
οριζόντια σήμανση κόκκινο χαλί υπόδειξης 20χλμ/ω και 30χλμ/ω στις εισόδους της Π.Μ. και προ των διαβάσεων
και διασταυρώσεων κατά τη διεύθυνση κίνησης των οχημάτων κατά το ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013,
οριζόντια διαγράμμιση για όρια ταχύτητας- απαγόρευση στάθμευσης- καθορισμό πλάτους λωρίδας κ.α. (αν υπάρχει
παλαιά – επικαιροποίηση)
Γ.3 για λόγους βελτίωσης βαδισιμότητας- προσβασιμότητας της περιοχής
ανακατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ατλαντίδος και επί της οδού Λευθεραίου, όπου εντοπίζεται απουσία του
ή αστοχία του σύμφωνα με τις προδιαγραφές ελαχίστου πλάτους 1,5μ. χωρίς εμπόδια,
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις κατάλληλες αποστάσεις κατά ΚΟΚ στα σημεία πλησίον των διαβάσεων
(υφιστάμενων και νεων υπερυψωμένων σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα) και γωνιών ΟΤ,
δημιουργία των απαραίτητων ραμπών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κάθε διάβαση πεζών, κάθε γωνία ΟΤ και
κάθε πέρας πεζοδρομίου στις διασταυρώσεις πέριξ του σχολείου,
Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης Π-21 για την ειδοποίηση προσέγγισης σε διάβαση πεζών των διερχόμενων
οχημάτων (όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη σε κάθε διάβαση),
Τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών στις διαβάσεις (μη υπερυψωμένες) για εξασφάλιση αποφυγής της παράνομης στάθμευσης.
Απαγόρευση στάθμευσης εκ περιτροπής στους μονούς και ζυγούς μήνες
Απαγόρευση στάθμευσης στη μία πλευρά της οδού Φοίνικος λόγω στενότητας δικτύου,
Απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης στη μία πλευρά της οδού στην οδό Ατλαντίδος (τμήμα από Ιερολοχιτών έως
Λάππα)
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Μετακίνηση πιάτσας ταξί 5 μέτρα πίσω από γωνία ΟΤ κατά ΚΟΚ,
Οριοθέτηση στάσεων λεωφορείων με διακεκομμένη κίτρινη γραμμή στο οδόστρωμα και απαγόρευση στάσης- στάθμευσης στα σημεία (12 – 20μ. κ κατάλληλες αποστάσεις ΚΟΚ) όπως αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο 7.

Εικόνα 17. Διάγραμμα παρουσίασης παρεμβάσεων στην Π.Μ.
Σε επόμενο χρόνο προτείνεται επιπλέον η αναδιαμόρφωση της πλατείας Παναγίτσας (συμβολή Ατλαντίδος, Παρασκευοπούλου, Ιερολοχιτών, Πατρ. Γρηγορίου) καθώς και της συμβολής Ατλαντίδος και Λ. Α. Παπανδρέου για αναδιοργάνωση του οδικού χώρου σχετικά με την διαμόρφωση σταθερού πλάτους λωρίδων, πεζοδρομίων, αποτροπής
άναρχης στάθμευσης και αποκατάσταση της ορθής γωνίας ορατότητας. Η αναδιαμόρφωση θα πρέπει να δίδει ιδιαίτερη βάση στην απόδοση χώρου στον πεζό και τον ευάλωτο χρήστη.
Οι δύο αυτοί κόμβοι θα αναβαθμίσουν σημαντικά το σύνολο της οδικής ασφάλειας στην περιοχή μελέτης.
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.
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.]
Σημειώνεται ότι η διατομή των λωρίδων κυκλοφορίας των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις που απαιτούνται δεν μειώνουν το ωφέλιμο πλάτος της οδού αλλά αξιοποιούν το πλέον των
3,5μ εύρος της λωρίδας που σήμερα χρησιμοποιείται για παράνομη στάθμευση – ελλείψει πεζοδρομίου κ.λπ. Η
διατομή της οδού αλλάζει μόνο στα σημεία όπου προβλέπεται υπερυψωμένη διάβαση κατά το ΦΕΚ
2302/Β/16.09.2013 χωρίς να μεταβάλλει το ωφέλιμο πλάτος λωρίδας καθώς αξιοποιείται χώρος που κατά τον ΚΟΚ
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απαγορεύεται η στάση και στάθμευση. Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των
οχημάτων.
Επιπρόσθετα μεταβάλλεται το όριο κίνησης στην περιοχή μελέτης σε 20 χλμ/ω και 30 χλμ/ω αντίστοιχα όπως παρουσιάζεται στα διαγράμματα και τεκμηριώνεται παρακάτω.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τα 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», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16. με την
παρατήρηση του κ. Σχινά στις διασταυρώσεις όπου έχουν τοποθετηθεί τέσσερις διαβάσεις να μείνουν τρείς (εκτός
των υπερυψωμένων διαβάσεων) όπως αποτυπώνονται στο συν. σχέδιο 7.

ΘΕΜΑ 8ο
Απαγόρευση στάθμευσης, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών,
μπροστά από το 19ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου, επί της οδού Ερυθραίας.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Στην υπό αξιολόγηση περιοχή εντοπίζεται η μη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διανοίξεων για την εφαρμογή του
Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής ΠΕ Άη Γιάννης- Μεσαμπελιές – Φορτέτσα. Στην παρούσα φάση εντοπίζεται
σημαντικό περιθώριο για παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας και βελτίωσης του δικτύου κίνησης
πεζών ενώ παρουσιάζεται απουσία ρυθμίσεων για την βελτίωση της κυκλοφορίας των ευάλωτων χρηστών γύρω
από το υπό αξιολόγηση σχολείο.
Κρίσιμα σημεία για την οδική ασφάλεια πεζών μετακινούμενων εντοπίζονται στα σημεία που παρουσιάζονται στον
παρακάτω χάρτη, περιλαμβανομένων και όσων σημείων παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση ή άλλο
ζήτημα χρήζει ρύθμισης. Ο επισυναπτόμενος χάρτης παρουσιάζει το σύνολο των παρεμβάσεων που επεξηγούνται
παρακάτω με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας.
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Εικόνα 16. Απόσπασμα χάρτη αποτύπωσης κρίσιμων σημείων
Για την άρση όλων των παραπάνω αστοχιών και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή μελέτης όπου βρίσκεται το 19ο δημοτικό, προτείνονται οι παρακάτω θεματικές παρεμβάσεις:
Γ1. Καθορισμός περιοχής ήπιας κυκλοφορίας που περιβάλλεται από τις Λ. Κνωσου- Βόλου- Ερυθραίας- Θεόκτιστου- Μανωλοπούλου (σε κάθε σημείο εισόδου),
Σήμανση περιοχή ήπιας κυκλοφορίας (αρχή και παύση),
Όριο ταχύτητας 20χλμ/ω και 30χλμ εντός περιοχής ήπιας κυκλοφορίας,
Όριο ταχύτητας 20χλμ επί του κυκλοφορούντος τμήματος της οδού ΕΑΜ, και επί της οδού Ερυθραίας από Θεόκτιστου- Μανωλοπούλου έως και Βόλου (σύνολο τμήματος Ερυθραίας εντός ΠΜ),
Όριο ταχύτητας 30 χλμ σε όλο το λοιπό δίκτυο εντός ΠΜ (Βόλου, ΕΑΜ – λοιπά τμήματα εκτός επαφής με το σχολικό
συγκρότημα, Θεόκτιστου, Μανωλοπούλου),
Τοποθέτηση νέων διαβάσεων πεζών στα σημεία διάσχισης των πεζών στις συμβολές των όλων των οδών της Π.Μ.
με την Λ. Κνωσού (Θεόκτιστου, Μανωλοπούλου, ΕΑΜ, Βόλου),
Τοποθέτηση νέων διαβάσεων πεζών στα σημεία διάσχισης των πεζών στις συμβολές των όλων των οδών της Π.Μ.
με την οδό Ερυθραίας (αφορά οδούς που έχουν διανοιχθεί (ΕΑΜ, Βόλου),
Τοποθέτηση νέας διάβασης πεζών έμπροσθεν της εισόδου του σχολείου,
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Τοποθέτηση υπερυψωμένης διάβασης πεζών στη συμβολή της οδού Θεόκτιστου* με την οδό Ερυθραίας (μετά την
οριστική διάνοιξη) και στη συμβολή της οδού Βόλου και Ερυθραίας (μετά την οριστική διάνοιξη της οδού Θεόκτιστου), ως συμβολές κρίσιμων οδών με υψηλό φόρτο πεζών πέριξ του δημοτικού. Ειδικότερα οι υπερυψωμένες
διαβάσεις στην οδό Ερυθραίας θα αυξήσουν την οδική ασφάλεια στο τμήμα αυτό της οδού και θα αποτρέψουν με
τεχνικό τρόπο την συστηματική παράνομη στάση- στάθμευση,
* με δεδομένο ότι η οδός Θεόκτιστου (και η συνέχεια αυτής οδός Μανωλοπούλου) δεν έχει διανοιχτεί πλήρως –
προβλέπεται με την παρούσα και η μελλοντική της σήμανση.
Γ.2 Για λόγους μείωσης των ταχυτήτων στα σημεία που παρατηρείται ζήτημα οδικής ασφάλειας για τους διερχόμενους πεζούς, ευάλωτους χρήστες και μηχανοκίνητη κυκλοφορία:
σήμανση Κ.16 παιδιά & επιγραφή ’ προσοχή σχολείο’ και ‘αργά’ στα κρίσιμα σημεία κατά το ΦΕΚ
2302/Β/16.09.2013 που σημειώνονται στο χάρτη,
οριζόντια σήμανση κόκκινο χαλί υπόδειξης 20χλμ/ω και 30χλμ/ω στις εισόδους της περιοχής μελέτης και προ των
διαβάσεων και διασταυρώσεων κατά τη διεύθυνση κίνησης των οχημάτων κατά το ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013,
οριζόντια διαγράμμιση για όρια ταχύτητας- απαγόρευση στάθμευσης- καθορισμό πλάτους λωρίδας κ.α.
Γ.3 για λόγους βελτίωσης βαδισιμότητας- προσβασιμότητας της περιοχής
δημιουργία πεζοδρομίου στις οδούς Ερυθραίας και Βόλου,
ανακατασκευή πεζοδρομίων επί του συνόλου των λοιπών τοπικών οδών, όπου εντοπίζεται απουσία του ή αστοχία
του σύμφωνα με τις προδιαγραφές ελαχίστου πλάτους 1,5μ. χωρίς εμπόδια,
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις κατάλληλες αποστάσεις κατά ΚΟΚ στα σημεία πλησίον των διαβάσεων
(υφιστάμενων και νέων υπερυψωμένων σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα) και γωνιών ΟΤ,
δημιουργία των απαραίτητων ραμπών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κάθε διάβαση πεζών, κάθε γωνία ΟΤ και
κάθε πέρας πεζοδρομίου στις διασταυρώσεις πέριξ του σχολείου και όπου αλλού απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης Π-21 για την ειδοποίηση προσέγγισης σε διάβαση πεζών των διερχόμενων
οχημάτων (όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη σε κάθε διάβαση),
Τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών στις διαβάσεις (μη υπερυψωμένες) για εξασφάλιση αποφυγής της παράνομης στάθμευσης.
Απαγόρευση στάθμευσης στο σύνολο της παρόδου ΕΑΜ που οδηγεί στο σχολείο (οδός μεταξύ ΟΤ 1909 και Λ.
Κνωσού),
Απαγόρευση στάσης- στάθμευσης στο σύνολο της οδού Ερυθραίας εντός περιοχής μελέτης όπως αποτυπώνεται
στο συν. σχέδιο 8.
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Εικόνα 17. Διάγραμμα παρουσίασης παρεμβάσεων στην Π.Μ.
Σε επόμενο χρόνο προτείνεται επιπλέον η μονοδρόμηση των οδών Θεόκτιστου, Μανωλοπούλου, ΕΑΜ, Βόλου και
Ερυθραίας για τη βελτίωση της κατανομής του δικτύου πεζού και την οργάνωση της στάθμευσης. Η αναδιαμόρφωση θα πρέπει να δίδει ιδιαίτερη βάση στην απόδοση χώρου στον πεζό και τον ευάλωτο χρήστη και να συνδέει
την Π.Μ. με το πάρκο Ερυθραίας. Σημειώνεται επιπλέον ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να
εξεταστούν οι οδοί με πλάτος <6μ. ώστε να προωθηθούν για πεζοδρόμηση.
Επιπλέον θα πρέπει
Οι προβλεπόμενες διαβάσεις πεζών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τη δημιουργία ραμπών για την εξυπηρέτηση
εμποδιζόμενων ατόμων κατά τα αναγραφόμενα στην Απόφαση Υ.ΠΕ.ΚΑ. 52907/2009.
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.]
Σημειώνεται ότι η διατομή των λωρίδων κυκλοφορίας των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις που απαιτούνται δεν μειώνουν το ωφέλιμο πλάτος της οδού αλλά αξιοποιούν το πλέον των
3,5μ εύρος της λωρίδας που σήμερα χρησιμοποιείται για παράνομη στάθμευση – ελλείψει πεζοδρομίου κ.λπ. Η
διατομή της οδού αλλάζει μόνο στα σημεία όπου προβλέπεται υπερυψωμένη διάβαση κατά το ΦΕΚ
2302/Β/16.09.2013 χωρίς να μεταβάλλει το ωφέλιμο πλάτος λωρίδας καθώς αξιοποιείται χώρος που κατά τον ΚΟΚ
απαγορεύεται η στάση και στάθμευση. Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των
οχημάτων.
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Επιπρόσθετα μεταβάλλεται το όριο κίνησης στην περιοχή μελέτης σε 20 χλμ/ω και 30 χλμ/ω αντίστοιχα όπως παρουσιάζεται στα διαγράμματα και τεκμηριώνεται παρακάτω.
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.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την απαγόρευση στάθμευσης, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών, μπροστά από το 19ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου, επί της οδού
Ερυθραίας, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 8.

ΘΕΜΑ 9ο

Μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας εντός της παλιάς πόλης Ηρακλείου.
Εισήγηση Υπηρεσίας:

Έχοντας υπόψη:
-









Τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει μετά τις προσθήκες του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 56 Α’)
Το με Αρ. Πρωτ. Οικ. 2095/8.10.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης προς τους Δήμους της Περιφ. Κρήτης «Διευκρινίσεις- Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων των ΟΤΑ Περιφέρειας Κρήτης
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
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’»
Απόφαση Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακώ ν παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδι κής ασφάλειας»,
ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013
Τον Οδηγό Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
Τον οδηγό ανασχεδιασμού αστικών οδών αρμοδιότητας δήμων , ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

A. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η υπερβολική ταχύτητα - ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας - αυξάνει σε
μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος- τροχαίου συμβάντος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
υπερβολική ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων συμβάντων. 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 συμβάντος.
Σύμφωνα με ανάλυση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2011), το 73% των οδικών ατυχημάτων με παθόντες γίνεται σε κατοικημένες περιοχές.
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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 συμβάντα που εμπλέκεται όχημα 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%.
Πρόσφατη αναφορά (2019) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) το 70% των νεκρών από
τροχαία σε αστικούς δρόμους των Ευρωπαϊκών πόλεων είναι πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσυκλετιστές, ήτοι οι τρεις
πιο ευάλωτες ομάδες της οδού.
Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, πληθώρα πόλεων στα ευρωπαϊκά κράτη λαμβάνουν μέτρα για τους ευάλωτους
χρήστες με την προώθηση ασφαλέστερων υποδομών, τη μείωση των ταχυτήτων κυκλοφορίας, τη δημιουργία εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.
Είναι πάρα πολλά τα αστικά κέντρα στην Ευρώπη που την τελευταία δεκαετία λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του
ορίου ταχύτητας, με περιοχή εφαρμογής συνήθως το ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές. Ενδεικτικά, ιστορικά κέντρα
πόλεων στην Ευρώπη που έχουν όριο ταχύτητας τα 30 χλμ/ω εντοπίζονται στην Ιταλία (Μιλάνο, Μπολόνια κ.α.),
στη Γαλλία (Παρίσι, Λυόν κ.α.), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο, Εδιμβούργο, Δουβλίνο κ.α. ), στην Ελβετία (σύνολο
πόλεων) και σε πολλές άλλες χώρες.
Στην Ελλάδα αρκετές πόλεις ακολουθούν την παραπάνω τακτική και λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του ορίου
ταχύτητας τόσο στα κέντρα τους όσο και σε γειτονιές που έχουν χρήσεις που έλκουν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
(ενδ. Σχολεία, εκκλησίες κ.α.). Ενδεικτικά τέτοιες πόλεις είναι η Αθήνα, το Ρέθυμνο, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η
Λάρισα κ.α.
Ο Δήμος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια λαμβάνει μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενίσχυσης της οδικής
ασφάλειας τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και περιφερειακά πληθώρας σχολείων, μέτρα που περιλαμβάνουν ως
βασικό συστατικό τους τη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας με συνακόλουθες υποδομές που αφορούν σε
μειωτήρες ταχύτητας και άλλες τεχνικές, εκτός της θέσπισης του μικρότερου ορίου ταχύτητας.
Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το σύνολο της πόλης του Ηρακλείου 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. παιδιών, ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα κ.α.).
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πρόταση που προκρίνεται προς έγκριση για μέτρα ρύθμισης
της κυκλοφορίας και ειδικότερα τη μείωση του ορίου ταχύτητας στο σύνολο της Παλιάς Πόλης του Δήμου
Ηρακλείου.
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης – Περιγραφή κυκλοφοριακών συνθηκών | Τεκμηρίωση τροποποίησης ορίου ταχύτητας
Η Παλιά Πόλη αντιμετωπίζει μία σειρά ζητημάτων που άπτονται των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών της συνθηκών. Τα κυριότερα προβλήματα αυτής περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
·

απουσία ολοκληρωμένων δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων,

·

χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης της δημόσιας συγκοινωνίας και απουσία αποκλειστικού δικτύου
κίνησης,

·

απουσία ορθής χωροθέτησης στάσεων δημόσιας συγκοινωνίας και παρεμπόδιση στάσεων από
παράνομη στάση- στάθμευση,

·

παρεμπόδιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων, γονέων με καροτσάκι, ανηλίκων,

·

ελλιπές σύστημα διαχείρισης στάθμευσης κατοίκων και επισκεπτών,

·

απουσία ρυθμίσεων για μηχανοκίνητα δίκυκλα (κυκλοφορία – στάθμευση),

·

ελλιπές σύστημα διαχείρισης εποχιακών μετακινήσεων λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας κατά
τους θερινούς μήνες,

·

απουσία σύγχρονου μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας,

·

ελευθερία διαμπερούς κυκλοφορίας σε πολλές γειτονιές της παλιάς πόλης,

·

απουσία ανάπτυξης θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας,

·

αυξημένη εξάρτηση μετακινήσεων από ΙΧ και τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία (>73% της σύνθεσης
των ιδιωτικών μετακινήσεων),

·

εκτεταμένη παράνομη στάθμευση στο σύνολο του αστικού οδικού δικτύου και σε κρίσιμες υποδομές για πεζούς και ΑΜΕΑ,

·

έλλειψη συστηματικής αστυνόμευσης,

·

αυξημένη ρύπανση (ατμοσφαιρική, ακουστική και οπτική),

·

απουσία συστηματικής συντήρησης σήμανσης,

·

υψηλό κόστος ατομικών μετακινήσεων με ΙΧ και μηχανοκίνητο δίκυκλο,

·

απουσία συσχέτισης πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού,

·

μεμονωμένες περιπτώσεις δράσεων ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης για τις μετακινήσεις,

·

μεμονωμένες δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η λειτουργία πολλών οδών ως κύριες ή δευτερεύουσες συλλεκτήριες
που επιτρέπουν τη διαμπερή κυκλοφορία, δημιουργώντας έτσι σημαντικές επιβαρύνσεις στο δίκτυο.
Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των οδών Αρχ. Μακαρίου, Λεωφ. Πλαστήρα, Καλοκαιρινού, Μητσοτάκη, Δημοκρατίας
και Μποφώρ με σημαντικότερη όλων την παραλιακή οδό (Λεωφόρος Νεάρχου και Λεωφόρος Σοφ. Βενιζέλου). Με
την πρόσφατη έκτακτη ρύθμιση του μικρού δακτυλίου (Αβέρωφ – Πλ. Κορνάρου- Κυρ. Λουκάρεως- Γιαμαλάκη)
παρατηρείται ότι έχει μειωθεί ο φόρτος διαμπερών ροών από το κέντρο ο οποίος παρατηρούνταν κυρίως στον
άξονα Δικαιοσύνης- Ίδης- Καλοκαιρινού.
Χαρακτηριστική οδός που λαμβάνει σημαντική επιβάρυνση ροής με επιπρόσθετο ζήτημα την μεγάλη ταχύτητα που
αναπτύσσεται αποτελεί η Παραλιακή Λεωφ. Νεάρχου και Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου, η οποία ενώ στην τελευταία κυκλοφοριακή μελέτη της Παλιάς Πόλης ορίζεται ως τοπική συλλεκτήρια στο τμήμα της από Αρχ. Μακαρίου έως Αντιστάσεως, σήμερα λειτουργεί ως κύρια αρτηρία με συλλεκτηριακά χαρακτηριστικά και επιτρέπει τη διαμπερή διέλευση από τα ανατολικά προς τα δυτικά προάστια.
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Η παραλιακή λεωφόρος συγκεντρώνει πληθώρα χρήσεων που έλκουν και παράγουν μετακινήσεις μεγάλου όγκου
χρηστών και μάλιστα ευάλωτων χρηστών κυρίως στα σημεία πλησίον των μουσείων (Ιστορικού και ΜΦΙΚ), των
μνημείων (Νεώρια, Πύλη Σαμπιονάρα, Στρατιωτική Πύλη Αγίου Ανδρέα, Πύλη της Άμμου κ.α.) καθώς και πλησίον
των χώρων αναψυχής- άθλησης (Καράβολας, Κούλε, παραλιακά πάρκα, Εμπορικό Κέντρο ΤΑΛΩΣ, κέντρα διασκέδασης κ.α.).
Βασικές οδοί του δικτύου στην Παλιά Πόλη είναι οι: Τμήμα της Λ. Ικάρου, Λ. Μποφώρ, Λ. Νεάρχου, Λ. Σοφ. Βενιζέλου, Μητσοτάκη, Αρχ. Μακαρίου, Λ. Πλαστήρα, Καλοκαιρινού, Έβανς, Ανεμογιάννη, Αβέρωφ, Κυρ. Λουκάρεως και
Γιαμαλάκη.
Οι λοιπές αποτελούν τοπικό δίκτυο.
Οι οδοί που σήμερα παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη.

Εικόνα 18. Απόσπασμα χάρτη Παλιάς Πόλης Ηρακλείου με παρουσίαση των τμημάτων που συγκεντρώνουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις
Στο τοπικό οδικό δίκτυο (ήτοι το λειτουργούν καθαρά για την τοπική εξυπηρέτηση) δεν παρατηρείται ταχύτητα μεγαλύτερη των 25χλμ/ω, γεγονός που οφείλεται στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου, στη στενότητα του
δικτύου, στην αυξημένη παρουσία πεζών, και εν μέρει στην παράνομη στάθμευση.
Όμοια ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χλμ/ω δεν παρατηρείται και στις Λ. Πλαστήρα, Έβανς, Αβέρωφ, Γιαμαλάκη,
γεγονός που οφείλεται στις πρόσφατες αναπλάσεις, στον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, στην αυξημένη ροή κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, καθώς και στην πυκνότητα των διασταυρώσεων.
Σύμφωνα με αυτοψία του Τμήματος μας (Μάρτιος- Ιούνιος 2019), οι οδοί που παρουσιάζουν σημειακά (για περιορισμένες ώρες της ημέρας) αυξημένες ταχύτητες κυκλοφορίας μεγαλύτερες των 30 χλμ/ω και μικρότερες των 50
χλμ/ω είναι κυρίως οι:
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1. Λ. Αρχ. Μακαρίου,
2. Σύνολο παραλιακής οδού (συμπ. Λ. Νεάρχου και Λ. Σοφ. Βενιζέλου),
3. Δημοκρατίας,
4. Μποφώρ,
5. Λ. Ικάρου.
Σημειακά κατά τις νυχτερινές ώρες εντοπίζονται παραβιάσεις των 50 χλμ/ω κυρίως στις 1, 2 και 3, στα σημεία
που φαίνονται στον επόμενο χάρτη.

Εικόνα 19. Υπόδειξη σημείων όπου παραβιάζεται το όριο των 50 χλμ/ω
Το σύνολο των οδών στην Παλιά Πόλη παρουσιάζουν αυξημένη οικιστική πυκνότητα και υψηλή ανάμιξη χρήσεων
με δεδομένους τους θεσμικούς χαρακτηρισμούς του ΓΠΣ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η μείωση του ορίου ταχύτητας αναμένεται να λειτουργήσει θετικά κυρίως για τις οδούς
όπου εντοπίζονται οι κινούμενοι με ταχύτητα μεγαλύτερη των 30χλμ/ω, καθώς τις λοιπές δεν αναμένεται να τις
επηρεάσει (το τοπικό δίκτυο και συλλεκτήριες με χαμηλές ταχύτητες π.χ. Έβανς, Γιαμαλάκη, Κυρ. Λουκάρεως).
Ειδικότερα η αλλαγή του ορίου ταχύτητας αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις κυρίως στις :
1. Λ. Αρχ. Μακαρίου,
2. Σύνολο παραλιακής οδού (συμπ. Λ. Νεάρχου και Λ. Σοφ. Βενιζέλου),
3. Δημοκρατίας,
4. Μποφώρ,

45

5. Λ. Ικάρου,
στις οποίες εντοπίζονται και σήμερα τα κυριότερα συμβάντα τροχαίων που εμπλέκουν και ευάλωτους χρήστες.
Η αλλαγή του ορίου ταχύτητας θα πρέπει να γίνεται σαφής στα σημεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη
(εισόδου- εξόδου περιοχής, κάθε 100 μέτρα σε επιμήκεις οδούς, ένταση οριζόντιας σήμανσης ορίου ταχύτητας),
ενώ είναι σημαντικό εκτός της τροποποίησης του ορίου να ακολουθήσουν σειρά παρεμβάσεων που παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα.
Πολλά εκ των σημείων αυτών έχουν ήδη υλοποιημένη σχετική ρύθμιση (όπως η είσοδος από Καινούρια Πόρτα,
Γιαμαλάκη, τοπικό δίκτυο Ιδομενέως και περιφερειακά Αρχ. Μουσείου).

Εικόνα 20. Προτεινόμενη τοποθέτηση οριζόντιας ή και κατακόρυφης σήμανσης ορίου ταχύτητας
Γ. Μέτρα ρύθμισης και Συνοδευτικές παρεμβάσεις | Εισήγηση
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρούνται αφενός αυξημένη κυκλοφορία
οχημάτων από τις εξεταζόμενες διατομές (υψηλές ροές) σε ταχύτητες (άνω των 30 χλμ/ω) που θέτουν σε κίνδυνο
το σύνολο των οδηγών και ειδικότερα των μοτοσυκλετιστών και των οδηγών ποδηλάτου και αφετέρου μειωμένη
ασφάλεια των πεζών διερχόμενων σε πληθώρα σημείων. Κρίσιμα σημεία για την οδική ασφάλεια πεζών μετακινούμενων καθώς και για την ομαλή διέλευση της αστικής συγκοινωνίας και των λοιπών οδηγών εντοπίζονται στα σημεία
που παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη, περιλαμβανομένων και όσων σημείων παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση, άρα εμποδισμός της ορατότητας και έκθεση του πεζού στο οδόστρωμα.
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Εικόνα 10. Απόσπασμα χάρτη αποτύπωσης κρίσιμων σημείων
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.
Σημειώνεται εκ νέου ότι είναι χαρακτηριστικό ότι στα συμβάντα που εμπλέκεται όχημα 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%.
Σχετική σήμανση θα τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους της Παλιάς Πόλης, όπως φαίνεται στο χάρτη παρακάτω.
Επιπρόσθετα της σήμανσης του ορίου ταχύτητας κρίνεται σκόπιμο να ακολουθήσουν και οι κάτωθι παρεμβάσεις
για την ενίσχυση της ήπιας κυκλοφορίας:
-

Μειωτήρες ταχύτητας (μάτια γάτας και ακουστικές λωρίδες) στο σύνολο της παραλιακής λεωφόρου με πύκνωση τους προ των εισόδων στην Παλιά Πόλη και στο σύνολο του μήκους των Λεωφ. Νεάρχου και Σοφ.
Βενιζέλου από Αντιστάσεως/ Μποφώρ έως Εφόδου/ Αρχ. Μακαρίου,

-

Μείωση του πλάτους οδοστρώματος και ανακατανομή των ρευμάτων κυκλοφορίας στο σύνολο της παραλιακής λεωφόρου,

-

Τοποθέτηση υπερυψωμένων διαβάσεων στα ήδη εγκεκριμένα σημεία της παραλιακής λεωφόρου και ενίσχυσή τους με ειδική σήμανση,

-

Αναδιοργάνωση κόμβων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με έμφαση στους ευάλωτους χρήστες (ενδ.
Κόμβοι Ικάρου/Ανεμογιάννη/Δ.Μποφώρ, Εβανς/Αβέρωφ, Αβέρωφ/Δημοκρατίας, Δημοκρατίας/Ανθεμίου,
Δημοκρατίας/Ιερωνυμάκη, Γεωργιάδου/Κνωσσού),
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-

Ενίσχυση της υφιστάμενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σχετικά με τις δυνατότητες στάθμευσης
(επιτρεπόμενη ή μη), την ανεμπόδιστη κυκλοφορία ΑΜΕΑ, τις στάσεις της δημόσιας συγκοινωνίας, τους
χώρους διέλευσης πεζών κ.α.

Σημειώνεται ότι η διατομή των τμημάτων των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει άμεσα, καθώς δεν απαιτούνται κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παρούσα φάση. Δεν
μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων. Αυτά είναι ζητήματα
που θα εξεταστούν αναλυτικά από την Αναθεώρηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης.
Οι προτεινόμενες μεταβολές αφορούν την τοποθέτηση σήμανσης (κατακόρυφη και οριζόντια) για αλλαγή ορίου
ταχύτητας σε 30 χλμ/ω και παύση αυτού στα σημεία που ορίζονται από το συνοδευτικό χάρτη όπως αποτυπώνεται
στο συν. σχέδιο 9.
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.
Ο πρόεδρος της επιτροπής έκανε την εισήγηση του θέματος για την μείωση του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα
εντός της Παλιάς Πόλης σε συνέχεια με τα μέτρα μείωση ταχύτητας που είχαν ψηφιστεί θετικά από την 2η Επιτροπή
κυκλοφορίας που πραγματοποιήθηκε στις 11-4-2019 με την δημιουργία υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών στην
παραλιακή Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου, εξήγησε τα προβλήματα της παραβατικότητας που υπάρχουν και το ότι η μείωση
του ορίου ταχύτητας από 50 χλμ/ώρα σε 30χλμ/ώρα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων κατά 40%.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν στην παλιά πόλη με την ανάπτυξη ταχυτήτων
πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Ο κ. Μουρτζάκη Διοικ. Τροχαίας είπε ότι τα 30χλμ/ώρα είναι επιθυμητό και για εντος
των τειχών της παλιάς Πόλης και στην συνέχεια εξήγησε τις αποστάσεις που χρειάζεται να ακινητοποθηθεί ένα
όχημα σε περίπτωση ανάπτυξης μεγάλων ταχυτήτων. Ο κ. Ζαμπετάκης διαφώνησε με την επιβολή ανώτατου ορίου
30χλμ/ώρα στο κομμάτι της παραλιακής εντός των τειχών.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία, στην μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας εντός της παλιάς
πόλης Ηρακλείου και στην Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 9, ο κ. Ζαμπετάκης Λεωνίδας ψήφισε αρνητικά.

ΘΕΜΑ 10ο

Τροποποίηση όπως Διαδρομής και των Στάσεων όπως Σύμβασης Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και όπως ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε.
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2963/2001(άρθρο 19, 2 παρ 1)
2. Το Ν. 3534/2007 (άρθρο 17)
3. Το Ν 3852/2010 (άρθρο 94)
4. Το Ν.3463/2006 (άρθρο 83)
5. Την με αρ. 770/2017 Α.Δ.Σ.
6. Την με αρ. 768/2017 Α.Δ.Σ.
7. Την με αρ. 800/2017 Α.Δ.Σ.
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8. Την με αρ. 8/2018 Α.Δ.Σ.
9. Την με αρ. 768/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει το 2/2017 Πρακτικό Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.
10. Την με αρ. πρωτ. 12906/12.02.2018 σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με την ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
11. Την με αρ. 743/2018 με την οποία τροποποιήθηκε η με αρ. 12906/12.02.2018 σύμβαση και υπογράφηκε η
με αρ. πρωτ. 83011/01.10.2018 σύμβαση.
12. Την με αρ. 1112 Α.Δ.Σ. με την οποία πάρθηκε παράταση και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 1479/09.1.2019
σύμβαση παράτασης όπως με αρ. 83011/01.10.2018 σύμβασης.
13. Την με αρ. 319 Α.Δ.Σ. με την οποία έγινε επέκταση όπως γραμμής ένα στην Ν. Αλικαρνασσό και υπογράφηκε η με αρ. 35930/12.04.2019.
14. Το με αρ. 184/16.04.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
15. Την με αρ. πρωτ. 63364/01.07.2019 σύμβαση.

Με την με αρ.768/2017 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε το με αρ. 2/2017 πρακτικό Επιτροπής Κυκλοφορίας (απόφαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αρ. 78/2017) του Δήμου Ηρακλείου που ενέκρινε την λειτουργία δύο νέων
λεωφορειακών γραμμών τα οποία λειτούργησαν δωρεάν εξυπηρετώντας την ανάγκη μετακίνησης των δημοτών όπως από τον Φεβρουάριο του έτους 2018 έως σήμερα. Όπως με την με αρ. 770/2017 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκαν οι στάσεις των δύο νέων λεωφορειακών γραμμών.
Με την με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 12.906/12.02.2018 σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με την Αστικό ΚΤΕΛ
Α.Ε. (σχετ. 10) λειτούργησαν οι δύο λεωφορειακές γραμμές , η Γραμμή 1 που εξυπηρετεί την διαδρομή Λιμένας
Ηρακλείου – Αστικό Κέντρο – Λιμένας Ηρακλείου, και η Γραμμή 2 που εξυπηρετεί την διαδρομή Παγκρήτιο Στάδιο
– Αστικό Κέντρο – Δήμος Ηρακλείου. Με την με αρ. πρωτ. 83011/01.10.2018 σύμβαση (σχετ.11) έγινε τροποποίηση όπως σύμβασης λόγω αναγκών που προέκυψαν για διόρθωση όπως σύμβασης, με την με αρ. πρωτ.
1479/09.01.2019 σύμβαση (σχετ.12) έγινε η παράταση όπως σύμβασης μέχρι 30.06.2019 και με την με αρ. πρωτ.
35930/12.04.2019 σύμβαση (σχετ. 13) η γραμμή 1 επεκτάθηκε στην Δημοτική Ενότητα Αλικαρνασσού για να εξυπηρετεί επιπλέον όπως δημότες όπως Αλικαρνασσού.
Μετά από την επιτυχή λειτουργία στο διάστημα από τον Φεβρουάριο του έτους 2018 μέχρι σήμερα, ο Δήμος
Ηρακλείου σύναψε τη με αρ. 63364/1.7.2019 σύμβαση με την Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε., που θα ισχύει μέχρι το τέλος του
έτους 2019.
Επειδή με όπως παραπάνω σχετικές αποφάσεις και συμβάσεις έγιναν τροποποιήσεις των στάσεων και
όπως διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών (κάτι που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 όπως ισχύουσας σύμβασης όπου αναφέρει: Τροποποιήσεις των διαδρομών των γραμμών περιστασιακά ή μόνιμα είναι δυνατές, με επίσπευση του Δήμου, για λόγους βελτιστοποίησης και εξυπηρέτησης των χρηστών ή συνέργειας με όπως
δράσεις του Δήμου ), ζητάμε από την Επιτροπή Κυκλοφορίας να εγκρίνει την διαδρομή όπως με αρ. 63364/1.7.2019
σύμβασης και των στάσεων που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και την δημιουργία νέων στάσεων, ως εξής:

Γραμμή 1 (κόκκινη γραμμή).
Η πλήρης διαδρομή όπως όπως γραμμής, είναι: Αφετηρία (εντός του λιμένα Ηρακλείου), Εθνικής
Αντιστάσεως, Ικάρου, Πλ.Ελευθερίας, Αβέρωφ, Πλ. Κορνάρου, Κυρ. Λουκάρεως, Αγ. Μηνά, Γιαμαλάκη, Μητσοτάκη, Λ. Νεάρχου, Σεφέρη, Διονυσίου, Αρτεμησίας, Λ. Νεάρχου και επιστροφή
στην αφετηρία (εντός του λιμένα Ηρακλείου).

Στάσεις Γραμμής 1 (κόκκινη γραμμή)
Αφετηρία (Λιμένας Ηρακλείου)
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1η στάση: Πλατεία Ελευθερίας (Αστόρια), υφιστάμενη στάση
2η στάση: Αβέρωφ , υφιστάμενη στάση
3η στάση: Πλ. Κορνάρου, υφιστάμενη στάση
4η στάση: Αγ. Μηνά 24, υφιστάμενη στάση
5η στάση: Στ. Γιαμαλάκη & Καζαντζάκη, υφιστάμενη στάση
6η στάση: Στ. Γιαμαλάκη 50 (Σοφ. Βενιζέλου), υφιστάμενη στάση
7η στάση: Πλ. 18 Άγγλων (Ενετικό Λιμάνι), υφιστάμενη στάση
8η στάση: Λ.Νεάρχου 10, υφιστάμενη στάση
9η στάση: Λ.Νεάρχου (πάρκο), νέα στάση
10η στάση: Αρτεμησίας (μεταξύ οδών Διονυσίου και Ηρακλείτου)
11η στάση: οδός Σκόπα πλησίον παραλιακής, νέα Στάση
10η στάση: Λ. Νεάρχου, υφιστάμενη στάση
Αφετηρία (Λιμένας Ηρακλείου)

Γραμμή 2 (μπλε γραμμή)
Η πλήρης διαδρομή όπως όπως γραμμής είναι: Αφετηρία (πέριξ του Παγκρητίου Σταδίου), Σοφ. Βενιζέλου,
(Τάλως, Μητέρα), Αρχ. Μακαρίου, Καλοκαιρινού, Αγ. Μηνά, Κυρίλλου Λουκάρεως, Πλ. Κορνάρου, Κυρίλλου Λουκάρεως, Αγ. Μηνά, Γιαμαλάκη, Σοφ. Βενιζέλου (Μουσείο Φυς. Ιστορίας, Μητέρα, Τάλως), επιστροφή στην αφετηρία.

Στάσεις Γραμμής 2 (μπλε γραμμή)
Αφετηρία (Παγκρήτιο Στάδιο)
1η στάση: Κων/νου Μητσοτάκη, υφιστάμενη στάση
2η στάση: Σοφοκλή Βενιζέλου 168 (Τάλως), υφιστάμενη στάση
3η στάση: Σοφοκλή Βενιζέλου 95 (Μητέρα), υφιστάμενη στάση
4η στάση: Αρχ. Μακαρίου 13 (Τράπεζα Πειραιώς), υφιστάμενη στάση
5η στάση: Καλοκαιρινού 201 (1ο Δημ. Σχολείο), υφιστάμενη στάση
6η στάση: Καλοκαιρινού 133 (Αγία Παρασκευή), υφιστάμενη στάση
7η στάση: Κυρ. Λουκάρεως 10 (Άγιος Μηνάς), υφιστάμενη στάση
8η στάση: Πλατεία Κορνάρου, υφιστάμενη στάση
9η στάση: Πλατεία Κορνάρου, υφιστάμενη στάση
10η στάση: Αγ. Μηνά 24, υφιστάμενη στάση
11η στάση: Στ. Γιαμαλάκη & Καζαντζάκη, υφιστάμενη στάση
12η στάση: Στ. Γιαμαλάκη 50 (Σοφ. Βενιζέλου), υφιστάμενη στάση
13η στάση: Σοφ. Βενιζέλου 34 (Μουσείο Φυς. Ιστορίας), υφιστάμενη στάση.
14η στάση: Σοφ. Βενιζέλου 87 (Μητέρα), υφιστάμενη στάση
15η στάση: Σοφ. Βενιζέλου 168 (Τάλως), υφιστάμενη στάση
Όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 10.
Το θέμα αποσύρθηκε από τη συνεδρίαση.
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ΘΕΜΑ 11ο
Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών όπως συμβολές των οδών Αναγεννήσεως, Διδούς, Μπαλαλή με την
οδό Ηροδότου περιοχή Νέα Αλικαρνασσσός.
Εισήγηση όπως Υπηρεσίας
Έχοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν το Δημοτικό οδικό δίκτυο και δεν έρχονται σε αντίθεση με όπως γενικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ισχύουν σήμερα στην περιοχή και είναι σύμφωνες με όπως 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 όπως Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη όπως 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 όπως 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 όπως σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης όπως οδικής ασφάλειας», ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Νόμος 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999 με όπως μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού.
8. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης όπως 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 όπως 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 όπως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
11. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς θεσπίζουν
γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν όπως 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).

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η Δημοτική ενότητα Ν. Αλικαρνασσού μέχρι και σήμερα (7/2019), έχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη για το τμήμα του πολεοδομικού ιστού που περιβάλλεται από τη Λ. Ικάρου – Καζαντζίδη – Καρτερού
– Ορακίων (Απρίλιος 2008) και εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη για το τμήμα του πολεοδομικού ιστού
που περιβάλλεται από όπως οδούς βόρεια όπως Λ. Ικάρου, η οποία επικαιροποιείται με νέα μελέτη που
ανατέθηκε στο μελετητικό γραφείο «ΦΟΡΕΑΣ Α.Ε.» και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί το στάδιο των
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εγκρίσεων και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν
προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:
Α) Την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη βόρεια και νότια όπως Λ. Ικάρου
Β) όπως κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου,
Γ) όπως κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής,
Δ) όπως κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,
Ε) όπως παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,
Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς και όπως επικαιροποίησης όπως Κυκλοφοριακής Μελέτης βόρεια όπως Λ. Ικάρου, 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 όπως 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 όπως αναγκαιότητας προσθήκης διάβασης/ νέων
πεζών όπως συμβολές των οδών Ηροδότου – Μπαλαλή, Ηροδότου – Διδούς και Ηροδότου Αναγεννήσεως, καθώς έχει παρατηρηθεί εκτενώς η εμποδιζόμενη μετακίνηση του συνόλου των πεζών μετακινούμενων, η στάθμευση κατά παράβαση του ΚΟΚ σε γωνίες ΟΤ και άρα η αυξημένη επικινδυνότητα διάσχισης των προαναφερόμενων οδών από πλευράς οδικής ασφάλειας.
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 διαφορετικό 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.
Όπως ελληνικές πόλεις – και σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματός όπως 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 όπως 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 όπως έγκριση για μέτρα
ρύθμισης όπως κυκλοφορίας και ειδικότερα ενίσχυσης όπως ασφαλούς διέλευσης πεζών μέσω διάβασης
πεζών όπως συμβολές των οδών Ηροδότου – Μπαλαλή, Ηροδότου – Διδούς και Ηροδότου Αναγεννήσεως, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 11.
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Εικόνα 1. Σχέδιο διαμόρφωσης

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, όπως δυνατότητες για ανάπτυξη ραμπών ΑΜΕΑ με σήμανση για την ασφαλή διέλευση και των
ατόμων με περιορισμένη όραση.
Οι προβλεπόμενες διαβάσεις πεζών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τη δημιουργία ραμπών για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων κατά τα αναγραφόμενα στην Απόφαση Υ.ΠΕ.ΚΑ. 52907/2009.
Σημειώνεται ότι οι απλές διαβάσεις πεζών τοποθετούνται κατά τα οριζόμενα όπως Υ.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για
την εφαρμογή όπως σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια
βελτίωσης όπως οδικής ασφάλειας», ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013 [σελίδα 13674, 13706,……, 13715,
13719],
Καθώς και κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. Αριθμ. ΟΠΩΣ/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 όπως η συνολική αξιολόγηση
όπως 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 όπως οδικής ασφάλειας στην παρούσα
φάση. Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά όπως κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.
Πρόταση όπως την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών όπως συμβολές των οδών
Αναγεννήσεως, Διδούς, Μπαλαλή με την οδό Ηροδότου περιοχή Νέα Αλικαρνασσσός, όπως αποτυπώνεται στο
συν. σχ. 11.
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ΘΕΜΑ 12ο
Απαγόρευση στάθμευσης νότια όπως πλατείας 18 Άγγλων
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Έχοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν το Δημοτικό οδικό δίκτυο και δεν έρχονται σε αντίθεση με όπως γενικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ισχύουν σήμερα στην περιοχή και είναι σύμφωνες με όπως 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 όπως Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη όπως 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 όπως 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 όπως σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης όπως οδικής ασφάλειας», ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013
6. Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998
7. Νόμος 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999 με όπως μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού.
8. Το αριθ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Μέτρα ρύθμισης όπως 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 όπως 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 όπως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
11. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς θεσπίζουν
γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και εμπίπτουν όπως 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).

Έχοντας διαπιστώσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παράνομη στάθμευση των οχημάτων επί του κυκλικού κόμβου τόσο στη διέλευση των οχημάτων όσιο και στην κυκλοφορία πεζών –
ευάλωτων χρηστών, εισηγούμαστε την απαγόρευση όπως στάσης και στάθμευσης στο τμήμα όπως Πλ.
18 Άγγλων (νότια πλευρά) από τη συμβολή με την οδό Μητσοτάκη έως και την οδό 25ης Αυγούστου
όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 12.
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Ο πρόεδρος της επιτροπής της επιτροπής έκανε την εισήγηση του θέματος και ανέλυσε τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή από την οδό Χρονάκη Γιαν. έως την πλατεία 18 Άγγλων και την παράνομη στάθμευση
που υπάρχει εντός και εκτός του κόμβου ενημερώνοντας την επιτροπή ότι η Υπηρεσία βρίσκεται σε στενή συνεννόηση με την Πολεοδομία για την κατεδάφιση του ρυμοτομούμενου κτίσματος επί της οδού Μητσοτάκη απέναντι
από τον Ιερό Ναό Αγ. Πέτρου. Ο κ. Τρούκης σχολίασε ότι πρέπει να απαγορευτεί η στάθμευση από την οδό Μητσοτάκη έως την 25ης Αυγούστου για να δοθεί λύση στην παράνομη στάθμευση που επικρατεί εκεί και τώρα με
την ψήφιση της κανονιστικής όποιο κατάστημα δικαιούται θέση στάθμευσης να δοθεί νομίμως. Ο πρόεδρος της
επιτροπής ανέφερε ότι σε προηγούμενη επιτροπή είχε ψηφιστεί θέμα για μέτρα κυκλοφορίας στην οδό Μητσοτάκη με την δημιουργία διαβάσεων πεζών και τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού Μητσοτάκη. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα η εισήγηση της Υπηρεσίας.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για απαγόρευση στάθμευσης νότια της πλατείας 18 Άγγλων, όπως
αποτυπώνεται στο συν. σχ. 12.

ΘΕΜΑ 13ο
Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών στις συμβολές των οδών Καλαμά, Μονής Γωνιάς και Λεωνίδου με την
οδό Ιτάνου.
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. 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
7. Νόμος 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού.
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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).

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο
Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (7/2019), 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 Ιτάνου – Μονής Γωνιάς, Ιτάνου – Καλαμά, Ιτάνου- Λεωνίδου, καθώς έχει
παρατηρηθεί εκτενώς η εμποδιζόμενη πεζών μετακινούμενων, η στάθμευση κατά παράβαση του ΚΟΚ σε
γωνίες ΟΤ και άρα η αυξημένη επικινδυνότητα διάσχισης της οδού Ιτάνου από πλευράς οδικής ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει λάβει και σχετικό αίτημα από δημότες δεδομένου ότι έχει αυξηθεί η
προσέλευση μικρών παιδιών στο χώρο της ανακαινισμένης παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Καλαμά και
Μονής Πρεβέλης
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 διαφορετικό 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
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(<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 Ιτάνου – Μονής Γωνιάς, Ιτάνου – Καλαμά, Ιτάνου- Λεωνίδου όπως αποτυπώνεται στι συν. σχέδιο 13.

Εικόνα 1. Σχέδιο διαμόρφωσης

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 υποχρεωτικά και τη δημιουργία ραμπών για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων κατά τα αναγραφόμενα στην Απόφαση Υ.ΠΕ.ΚΑ. 52907/2009.
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.]
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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.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών στις συμβολές των οδών Καλαμά, Μονής Γωνιάς και Λεωνίδου με την οδό Ιτάνου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 13.

ΘΕΜΑ 14ο
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ζουδιανού Νικολάου στο Δ. Διαμέρισμα Δαφνών
Εισήγηση Υπηρεσίας.
Λαμβάνοντας υπόψη αίτημα δημότη που αναφέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από την στάθμευση των
οχημάτων επί της οδού Ζουδιανού Νικολάου (στο στενό τμήμα της οδού) τις ζημιές που προκαλούνται στην ιδιοκτησία της από τα βαρέα οχήματα που διασχίζουν την εν λόγω οδό, καθώς και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος
κατά την μετακίνηση πεζών εισηγούμαστε:
Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού για όλο το μήκος που το πλάτος
της μειώνεται μη επιτρέποντας τη διπλή κυκλοφορία οχημάτων και την δημιουργία λωρίδας στάθμευσης όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 14.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της
οδού Ζουδιανού Νικολάου στο Δ. Διαμέρισμα Δαφνών, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 14.

ΘΕΜΑ 15ο
Εισήγηση Υπηρεσίας.
Μονοδρόμηση της οδού Μελίσσης στον οικισμό Αθανάτων και καθορισμό του ορίου ταχύτητας σε οδούς
εντός του οικισμού.
Σχετ αριθ. πρωτ. 101841/16-11-2018 αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων και το αριθ. πρωτ. 66740/97-2019 έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων για λήψη μέτρων πυροπροστασίας
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
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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
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).

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων με αίτημα του μας αναφέρει τα προβλήματα που δημιουργούνται
λόγω διπλής κυκλοφορίας της οδού Μελίσσης και την ανησυχία τους τι θα συμβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά ή πλημμύρα) στην εν λόγω οδό, λόγω στενότητας όπου δεν μπορεί να παραλάβει όλο τον κυκλοφοριακό φόρτο.
Για λόγους πολιτικής προστασίας εισηγούμαστε τη μονοδρόμηση ενός τμήματος της οδού Μελίσσης με
ανοδική πορεία επίσης εισηγούμαστε τον καθορισμό ορίου ταχύτητας σε οδούς εντός του οικισμού, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 15.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για μονοδρόμηση της οδού Μελίσσης στον οικισμό Αθανάτων
και καθορισμό του ορίου ταχύτητας σε οδούς εντός του οικισμού, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 15.
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ΘΕΜΑ 16ο
Εισήγηση Υπηρεσίας.

Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη – Λυκείου – Παπαγιάννη Σκουλά με οριοδείκτες.
Σχετ. το αριθμ. πρωτ. 68096/12-7-2019 έγγραφο της Τροχαίας Ηρακλείου.
Στη συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη, Λυκείου, Παπαγιάννη Σκουλά και Αγ. Ιωάννη Χωστού, λόγω των έντονων κυκλοφοριακών φόρτων, της παράνομης στάθμευσης και της έλλειψης διαχείρισης της κυκλοφορίας, σημειώνονται καθυστερήσεις στη διέλευση οχημάτων, επισφάλεια στις κινήσεις
πεζών και οχημάτων καθώς και επιβάρυνση της κυκλοφορίας γειτονικών θέσεων. Οι διλεέυσεις οχημάτων γίνονται με πολύ δυσκολία και επικινδυνότητα, ενώ για τους πεζούς δεν υπάρχουν ασφαλείς οδεύσεις με αποτέλεσμα το επίπεδο λειτουργίας του κόμβου να είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
Η Υπηρεσία μας με την βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη έχει εκπονήσει οριστική μελέτη για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην εν λόγω συμβολή, η οποία είναι προς έγκριση. Επειδή δεν είναι εύκολο
να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την τελική έγκριση της μελέτης και την σύνταξη της μελέτης για την κατασκευή του έργου δεδομένου των προβλημάτων που δημιουργούνται καθημερινά προτείνουμε άμεση παρέμβαση με προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, τα αποία έχουν στόχο την ανακούφιση της κυκλοφορίας στον κόμβο και στην αντιμετώπιση της άναρχης κατάστασης που επικρατεί.
Συγκεκριμένα κατασκευάζεται κυκλικός κόμβος με υποχρεωτική κυκλική πορεία προτεραιότητας και
παραχώρησης προτεραιότητας των εισερχόμενων στον κυκλικό κόμβο. Η οριοθέτηση του κυκλικού
κόμβου και των ορίων των συμβαλλουσών οδών γίνεται με εύκαμπτους οριοδείκτες ενώ ειδικό εργοταξιακό πλέγμα απαγορεύει την άτακτη κίνηση των πεζών εντός του κόμβου και τους καθοδηγεί στις ειδικά διαμορφωμένες διαβάσεις.
Η γεωμετρία του κυκλικού κόμβου συμπίπτει με την προταθείσα οριστική μελέτη διαμόρφωσης του
κόμβου.
Με την κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και προσαρμογή των κινούμενων με οχήματα
καθώς και των πεζών, εκτιμάται ότι θα προκύψει ανακούφιση της κυκλοφορίας και ασφαλέστερη διέλευση πεζών και οχημάτων. Το σχέδιο του κυκλικού κόμβου αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 16.
Η κ. Χαιρέτη εισηγήθηκε το θέμα της κατασκευής του κυκλικού κόμβου με οριοδείκτες στα μέλη της
επιτροπής και την αναγκαιότητα εύρεσης ασφαλούς και γρήγορης λύσης μετά και από το έγγραφο της
Τροχαίας που αναφέρετε στην επικινδυνότητα του σημείου. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος
της επιτροπής ο οποίος μίλησε για προσωρινή λύση μέχρι να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο
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κόμβος που έχει μελετηθεί. Έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του κυκλικού κόμβου στην Χρυσοστόμου όπου με την εργοταξιακή σήμανση μπόρεσαν να λυθούν νωρίτερα προβλήματα από την αναμονή που θα υπήρχε μέχρι την τελική της έγκριση. Ακολούθησε συζήτηση για τα προβλήματα κυκλοφορίας που υπάρχουν στο σημείο και την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου. Ο κ. Σχινάς πήρε
τον λόγο και ανέφερε ότι για να λειτουργήσει ο κυκλικός κόμβος θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι
ρυθμίσεις που προβλέπονται γιατί κατασκευάζοντας μόνο το κυκλικό κόμβο χωρίς όλες τις άλλες ρυθμίσεις που προβλέπει η μελέτη θα έχουμε την ίδια κατάσταση απλά με ένα κυκλικό κόμβο χωρίς να
μπορεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό του. Όλα τα μέλη συμφώνησαν ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στο συγκεκριμένο σημείο H κ. Χαιρέτη πρότεινε να υλοποιηθούν και οι μονοδρομήσεις που αναφέρει η μελέτη και ο κ. Αναστασάκης πρότεινε με την βοήθεια του κ. Σχινά να μελετηθεί μια πιλοτική λύση για
τον κόμβο και για να μην χαθεί άλλος χρόνος να ψηφιστεί το θέμα με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις
που χρειάζονται και να πάει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με βελτιώσεις.
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των
οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη – Λυκείου – Παπαγιάννη Σκουλά με οριοδείκτες, με τις απαραίτητες βελτιώσεις, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 16.
ΘΕΜΑ 17ο
Εισήγηση Υπηρεσίας.
Έγκριση διαδρομών για την κυκλοφορία ζωήλατων οχημάτων εντός της πόλης του Ηρακλείου
Εισήγηση Υπηρεσίας:
Σχετ. Οι αριθ. Πρωτ. 110777,110779,110782, 110784/28-9-2016 αιτήσεις
Ιστορικό
Επαναφέρουμε για συζήτηση την έγκριση των διαδρομών για την κυκλοφορία ζωήλατων οχημάτων, που είχαν
αναβληθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Με τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις αιτούνται την άδεια
διέλευσης ζωήλατων οχημάτων. Η Υπηρεσία μας τροποποιεί τις διαδρομές που είχαν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους λόγω των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν εντός της παλιάς πόλης και προτείνει τις
παρακάτω διαδρομές:
1η ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Parking Ξανθουδίδου
ΟΔΟΙ: Ξανθουδίδου (parking), Γεωρ. Ανεμογιάννη, Αβέρωφ, Πλατ. Κορνάρου, Κυρ. Λουκάρεως, Αγίου Μηνά, Καλοκαιρινού, Νικ. Πλαστήρα, Έβανς, Χαρ. Τρικούπη, Δημοκρατίας, Γεωργ. Ανεμογιάννη, Ξανθουδίδου (parking).
2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Parking Ξανθουδίδου
ΟΔΟΙ: Ξανθουδίδου (parking), Δ. Μποφώρ, Λ. Νεάρχου, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, Γερωνυμάκη, Λ. Δημοκρατίας.
Γεωργ. Ανεμογιάννη, Ξανθουδίδου (parking)
3η ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Parking Ξανθουδίδου
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ΟΔΟΙ: Ξανθουδίδου (parking), Γεωργ. Ανεμογιάννη, Αβέρωφ, Πλ. Κορνάρου, Κυρ. Λουκάρεως, Αγίου Μηνά,
Στυλ. και Νικολ. Γιαμαλάκη, Λ. Σοφ. Βενιζέλου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Χανιόπορτα, 62 Μαρτύρων (κυκλικό),
Χανιόπορτα, Νικ. Πλαστήρα, Έβανς, Χαρ. Τρικούπη, Λ. Δημοκρατίας, Γεωργ. Ανεμογιάννη, Ξανθουδίδου
(parking).

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Το θέμα 17 συζητήθηκε μαζί με το θέμα 18.

ΘΕΜΑ 18ο
Επανεξέταση της κυκλοφορίας τουριστικού τρένου εντός της παλιάς πόλης

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. Το αριθ. πρωτ. 1016/56/30-α έγγραφο της Τροχαίας Ηρακλείου, όπου αναφέρεται ότι το Τμήμα Τροχαίας
δεν είναι σε θέση να εκφράσει απόψεις σχετικά με την όχληση που προκαλείται από τη λειτουργία του
τουριστικού τρένου.
7. Το αριθ. πρωτ. 5189/19-10-2017 έγγραφο του ΟΛΗ, που αναφέρει ότι δεν έχουν προκύψει προβλήματα
από την πιλοτική λειτουργία του τρένου.
Μέχρι σήμερα στην υπηρεσία έχουν υποβληθεί από δύο εταιρείες αίτημα για έγκριση της διαδρομής τουριστικού
τρένου.
Για την εταιρεία Ι. Κουτεντάκη η Επιτροπής Κυκλοφορίας κατά τη συνεδρίαση στις 15-2-2017 γνωμοδότησε θετικά
για
Α. Την πιλοτική λειτουργία του τουριστικού τρένου της εταιρείας «Ι. Κουτεντάκη», για 6 μήνες για τις εξής
διαδρομές:
1η διαδρομή: Λιμάνι, Λ. Εθν. Αντιστάσεως, Λ. Ικάρου, Μουσείο, Λ. Δημοκρατίας, Χαρ. Τρικούπη, Λ. Ανδρ.
Παπανδρέου, Ερωφίλης, Γεωργιάδου, Κομμένο Μπεντένι, Πυράνθου, ΚΤΕΛ, Εφόδου ,Παραλιακή.
2η 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.
Β. Την επανεξέταση του θέματος μέσα στο χρονικό διάστημα των 6 μηνών.
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Γ. Να επανεξεταστεί η βατότητα με το πέρας της θερινής σεζόν και ακολούθως να επανεξετασθεί το θέμα
από τον ΕΟΤ για τη συνέχιση ή την ανάκληση της άδειας σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά σύμφωνα
με την βατότητα και τις αλλαγές στον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης.
Το αίτημα της εταιρείας Εμμ. Μαυράκης ΑΕΒΤΞΕ αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας

στις 19-2-2019
Το Τμήμα Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σχετικά έγγραφα και τις καθημερινές οχλήσεις δημοτών που εκφράζουν παράπονα για την κυκλοφορία και τις στάσεις που γίνονται από το
τρενάκι, καλεί τα μέλη της Επιτροπής Κυκλοφορίας να γνωμοδοτήσουν επί της εισήγησης της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μόνο ενός τουριστικού τρένου στην εντός Τειχών Παλιά Πόλη, δεδομένου
του περιορισμού του ορίου ταχύτητας έως 30χιλ/ώρα.
Ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε τα θέματα 17 και 18 αναφέροντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση δεν είναι
εφικτή η λήψη απόφασης. Πρότεινε να γίνει μια προκαταρτική συζήτηση, να ακουστούν οι απόψεις των μελών
της επιτροπής και να επανέλθουν τα δυο αυτά θέματα για συζήτηση σε επόμενη επιτροπή. Στην συνέχεια ο κ. Αναστασάκης κάνοντας μια ιστορική αναδρομή αναφέρθηκε για την πιλοτική άδεια που είχε δοθεί για έξι μήνες στο
τουριστικό τρενάκι της εταιρείας Ι. Κουτεντάκη, όπου ο Δήμος σύμφωνα με την νομοθεσία έδινε μόνο άδεια βατότητας, μετά την αξιολόγηση από τριμελούς επιτροπής που αξιολόγησε τα χαρακτηριστικά. Ο ΕΟΤ δίνει την άδεια
λειτουργίας. Ωστόσο υπάρχουν πολλές προφορικές καταγγελίες για το τρενάκι π.χ. ότι κάνει στάσεις όπου θέλει,
έχει ένα άτακτο τρόπο λειτουργίας με φαινόμενα μη οργανωμένης λειτουργίας και μη σεβασμό στην απόφαση
που είχε παρθεί. Παρόλα αυτά η Τροχαία και ο Ο.Λ.Η. μετά από ερώτημα μας δεν μας επεσήμαναν προβλήματα
στην λειτουργία του. Επιπρόσθετα υπάρχει και δεύτερη αίτηση για χορήγηση άδειας σε τρενάκι για διαδρομή Λιμάνι-Κνωσσός χωρίς ενδιάμεσες στάσεις και θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας
μαζί και τις ζωήλατες άμαξες.
Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πού έχει στάσεις το υφιστάμενο τρενάκι να ζητήσουμε απόψεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και με την νέα σεζόν να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη για το πώς θα χειριστούμε αυτά τα ζητήματα. Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Βαρδαβάκης και ανέφερε ότι προβλήματα υπάρχουν και στην λειτουργία των λεωφορείων ανοικτού τύπου με αυθαιρεσίες που κάνουν όσο αφορά τις στάσεις που έχουν δημιουργήσει
σημεία πληροφοριών για αυτά σε θέσεις που δεν επιτρέπεται. Ο κ. Σχινάς ανέφερε ότι το 2017 από την τριμελή
επιτροπή που είχε συσταθεί για τον έλεγχο βατότητας της διαδρομής δόθηκε θετική απάντηση για αυτό αλλά στην
εισήγηση ανέφερε ότι θα πρέπει να δημοπρατηθεί μία θέση αν τυχόν υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που θα
θέλουν να δραστηριοποιηθούν.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τα θέματα αυτά και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία του τουριστικού τρένου και τι θα πρέπει να ακολουθήσει. Στην συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε
ότι σε επόμενη συνεδρίαση όπου θα συζητηθεί το θέμα θα πρέπει να έχουμε απόψεις από Τροχαία, Δημοτική Αστυνομία, ΟΛΗ, και να αποσταλούν με την άποψη της Υπηρεσίας στην αδειοδοτούσα αρχή που είναι ο ΕΟΤ και
να δοθεί απάντηση με βάση τα νέα δεδομένα.
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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