
 
 

  

                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: 94ΔΔΩ0Ο-Β8Ε 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 21 
(Αριθμός πρακτικού 4) 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της 
κ.κ. Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο ως Πρόεδρο, Λεμονή Θεοδώρα, Παττακό Μαρίνο, 
Γιαλιτάκη Νικόλαο, Χαιρέτη Εμμανουήλ, Ψαρρά Ιωάννη, Νιωτάκη Γεώργιο, Μανδαλάκη 
Γεώργιο και τα αναπληρωματικά μέλη Παπαδάκη-Σκαλίδη Ειρήνη και Αγγελάκη Νικόλαο. 
Απόντων των κ.κ., Αναστασάκη Ιωάννη, Καναβάκη Μαρία, και Αρχοντάκη – Καλογεράκη 
Στυλιανή τακτικών  μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 
  Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 11/03/2020 
ΗΜΕΡΑ Τετάρτη  και ώρα 13.00  
   Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 22005/06-03-2019  πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου  Ψυκάκος 
Βαγγέλης. 
       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 

 
Θέμα 5o: Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που 

διεξάγεται κάθε Δευτέρα στην 3η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή "Καμίνια") 
 
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με  αριθμ. πρωτ. 
22016/06.03.2020, εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα, 
στην 3η  Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Καμίνια», στις οδούς που περιγράφονται στην 
αρ.2/2020 σε ορθη επανάληψη  απόφαση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας και συγκεκριμένα 

τις νέες προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας, κατά 
σειρά μετακίνησης κατά έτος, ξεκινώντας από την πιο βραχυχρόνια: 
   

1.ΟΔΟΣ ΙΣΑΥΡΩΝ & ΠΕΤΛΕΜΠΟΥΡΗ 
ΙΣΑΥΡΩΝ: από αρ. 64 έως αρ.08 και από συμβολή οδών Ισαύρων & Πετλέμπουρη έως 
αρ. 39, συμπεριλαμβανομένου και του πάρκου Ρασούλη  
-εκτός  1). αρ.59 (θέση ΑΜΕΑ-Πάρκινγκ Ιατρείου) & 2).  αρ. 47 (κλειστό Πάρκινγκ)  
ΠΕΤΛΕΜΠΟΥΡΗ: από αρ.50 έως αρ.43, αρ.71 έως αρ.87 και αρ.76 έως αρ.82  
-εκτός 1). αρ.73 (θέση ΑΜΕΑ) 2). αρ.74 (κλειστό πάρκινγκ)  
 
2.ΟΔΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΖΟΝΩΝ (μετά το σχολείο προς οδό Μ. Κρήτης) 
ΗΦΑΙΣΤΟΥ: από αρ.32 έως αρ.10 & από αρ.37 έως αρ.9 
ΑΜΑΖΟΝΩΝ: από αρ.02 έως αρ.52 & από αρ.01 έως αρ.41 
 
3.ΟΔΟΣ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ – ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ & ΚΥΒΕΛΗΣ  
ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ: από αρ.02 έως αρ.36 & από αρ.17 έως αρ.49 
-εκτός  1). αρ.33 (θέση ΑΜΕΑ-προτείνεται η μεταφορά θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Απτέρων 
που εξυπηρετεί, επίσης) & 2).  αρ. 43, αρ.47 & αρ.50 (κλειστά Πάρκινγκ)  
ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ: από αρ.74 έως τέλος της οδού προς οδό Πατρόκλου  
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ: όλη η οδός 
ΚΥΒΕΛΗΣ: όλη η οδός 
 
4.ΟΔΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ) 



ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: μονόπλευρα, από αρ.144 έως 50 μέτρα πριν το βενζινάδικο SHELL 
(συμπεριλαμβανομένου του γυμναστηρίου Escape) 
-εκτός τριών (3) καταστημάτων (που βρίσκονται ανάμεσα) 
 
5.ΟΔΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ & ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 
ΚΑΝΤΑΝΟΥ: όλη η οδός από αρ.91 έως αρ.01- διπλή χρήση από αρ.02 έως αρ.40 - 
μονόπλευρα, από αρ.01 έως αρ.49  
-εκτός 1). αρ.42 έως αρ.54 (θέση ΑΜΕΑ & Πάρκινγκ Ιατρείων) 2). αρ.89 (Πνευματικό 
κέντρο Αγ. Βαρβάρας)  
ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ:  από αρ.01 έως αρ.31 & από αρ.02 έως αρ.32 
6.ΟΔΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ – ΓΟΡΤΥΝΗΣ & ΕΡΓΑΝΗΣ 
Όπως λειτουργεί σήμερα. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  το θέμα που συζητείται 
σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις 
τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς  και στη συνέχεια η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 
Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών 
της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για δέκα 
(10) ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες  και αρμόδιοι φορείς. 
      
Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη 
συνέχεια  παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 
 
                                               
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
    
 
  Αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. Την με αριθμ. Πρωτ. 22016/06.03.2020 εισήγηση του Τμήματος  Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 

2. Την υπ’ αρ. 2/2020  σε ορθη επανάληψη απόφαση της 4ης Δημοτικής Κοινότητας 
Ηρακλείου 

3. Την 16/2020 προηγούμενη απόφασή της 

4. Τον Ν. 4264/ΦΕΚ Α 118/15.05.2014 

5. Τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν. 3852/2010 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των Νόμων. 4555/2018, 4623/2019, 
4625/2019 

                                              
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  O M O Φ Ω Ν Α 
  
A. Την ανάκληση της υπ’αριθμ. 16/2020 προηγούμενη απόφασή της 

 
B. Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με 

θέμα την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα, στην 3η  
Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Καμίνια», στις οδούς που περιγράφονται στην 



αρ.2/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας και 
συγκεκριμένα την κυκλική εναλλαγή των θέσεων με χρονοδιάγραμμα 12 μηνών 
ξεκινώντας από  
1.ΟΔΟΣ ΙΣΑΥΡΩΝ & ΠΕΤΛΕΜΠΟΥΡΗ 
ΙΣΑΥΡΩΝ: από αρ. 64 έως αρ.08 και από συμβολή οδών Ισαύρων & Πετλέμπουρη έως 
αρ. 39, συμπεριλαμβανομένου και του πάρκου Ρασούλη  
-εκτός  1). αρ.59 (θέση ΑΜΕΑ-Πάρκινγκ Ιατρείου) & 2).  αρ. 47 (κλειστό Πάρκινγκ)  
ΠΕΤΛΕΜΠΟΥΡΗ: από αρ.50 έως αρ.43, αρ.71 έως αρ.87 και αρ.76 έως αρ.82  
-εκτός 1). αρ.73 (θέση ΑΜΕΑ) 2). αρ.74 (κλειστό πάρκινγκ)  
 
2.ΟΔΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΖΟΝΩΝ (μετά το σχολείο προς οδό Μ. Κρήτης) 
ΗΦΑΙΣΤΟΥ: από αρ.32 έως αρ.10 & από αρ.37 έως αρ.9 
ΑΜΑΖΟΝΩΝ: από αρ.02 έως αρ.52 & από αρ.01 έως αρ.41 
 
3.ΟΔΟΣ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ – ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ & ΚΥΒΕΛΗΣ  
ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ: από αρ.02 έως αρ.36 & από αρ.17 έως αρ.49 
-εκτός  1). αρ.33 (θέση ΑΜΕΑ-προτείνεται η μεταφορά θέσης ΑΜΕΑ στην οδό 
Απτέρων που εξυπηρετεί, επίσης) & 2).  αρ. 43, αρ.47 & αρ.50 (κλειστά Πάρκινγκ)  
ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ: από αρ.74 έως τέλος της οδού προς οδό Πατρόκλου  
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ: όλη η οδός 
ΚΥΒΕΛΗΣ: όλη η οδός 
 
4.ΟΔΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ) 
ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: μονόπλευρα, από αρ.144 έως 50 μέτρα πριν το βενζινάδικο SHELL 
(συμπεριλαμβανομένου του γυμναστηρίου Escape) 
-εκτός τριών (3) καταστημάτων (που βρίσκονται ανάμεσα) 
 
5.ΟΔΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ & ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 
ΚΑΝΤΑΝΟΥ: όλη η οδός από αρ.91 έως αρ.01- διπλή χρήση από αρ.02 έως αρ.40 - 
μονόπλευρα, από αρ.01 έως αρ.49  
-εκτός 1). αρ.42 έως αρ.54 (θέση ΑΜΕΑ & Πάρκινγκ Ιατρείων) 2). αρ.89 (Πνευματικό 
κέντρο Αγ. Βαρβάρας)  
ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ:  από αρ.01 έως αρ.31 & από αρ.02 έως αρ.32 
6.ΟΔΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ – ΓΟΡΤΥΝΗΣ & ΕΡΓΑΝΗΣ 
Όπως λειτουργεί σήμερα. 

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

 
Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 
Ηράκλειο 12/03/2020 

Ο Γραμματέας 


