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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 65
(Αριθμός πρακτικού 14)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της
κ.κ. Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο ως Πρόεδρο, Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανή ως
αντιπρόεδρο, Καναβάκη Μαρία, Αναστασάκη Ιωάννη, Λεμονή Θεοδώρα, Παττακό Μαρίνο,
και το αναπληρωματικό μέλος Κώνστα Χρήστο .
Απόντων των κ.κ. Γιαλιτάκη Νικόλαο, Χαιρέτη Εμμανουήλ, Μανδαλάκη Γεώργιο, Νιωτάκη
Γεώργιο και Ψαρρά Ιωάννη, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν
παρευρίσκονται.
Συνήλθε σε συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 19/08/2020
ΗΜΕΡΑ Τετάρτη και ώρα 12.00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020).
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 70874/19-08-2020 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 7o: Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 3/2020 της Επιτροπής
Κυκλοφορίας.
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με
αριθμ. πρωτ.
69197/10.08.2020, πρακτικό 3/2020 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου
Ηρακλείου, με θέματα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συμπληρωματικές παρεμβάσεις στην περιοχή Μεσαμπελιές. Δημιουργία
υπερυψωμένης διασταύρωσης/διάβασης πεζών στη συμβολή Ανθέων και Ευμαθίου
για λόγους ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.
Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο. Τοποθέτηση
ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη συμβολή των οδών
Δ και Π στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου
Παρεμβάσεις γύρω από εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών μονάδων, ήπιες
κυκλοφοριακές ρυθμί-σεις γύρω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο, περιοχή Αγίας
Τριάδας.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της πεζή προσβασιμότητας στον
άξονα Γ. Γεωργιάδη περιοχή Κομμένο Μπεντένι.
Μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας σε περιοχή κατοικίας στη Ν. Αλικαρνασσό,
Δήμος Ηρακλείου.
Επανεξέταση της κυκλοφορίας τουριστικών τρένων εντός της παλιάς πόλης
Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων
επί της οδού Γερωνυμάκη.
Έγκριση της 3ης λεωφορειακής γραμμής, (πράσινη Γραμμή) και των στάσεων.
Μερική τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πέριξ των 42ο και 13ο
Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου.
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•

Ενίσχυση οδικής ασφάλειας & δημιουργία διαβάσεων πεζών πλησίον
εγκαταστάσεων ΙΤΕ και ΕΝΙΣΑ. Ήπιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της κοινοτικής
οδού Νικ. Πλαστήρα σε Μετόχι ΚΟΛΥΒΑ, ΑΝΤΙΝ ΜΠΕΗ - Επαρχιακή οδός
“ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΒΟΥΤΩΝ”.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων 3463/2006
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από
τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018, 4623/2019, 4625/2019, το θέμα που συζητείται
σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις
τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών
της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 20
ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι
πολίτες και αρμόδιοι φορείς.
Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη
συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της :
Τo με αριθμ. Πρωτ. 69197/10.08.2020, πρακτικό 3/2020 της Επιτροπής Κυκλοφορίας
του Δήμου Ηρακλείου
2. Τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018, 4623/2019,
4625/2019.

1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για είκοσι (20) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με
θέματα:
•
•
•
•
•
•
•

Συμπληρωματικές παρεμβάσεις στην περιοχή Μεσαμπελιές. Δημιουργία
υπερυψωμένης δια-σταύρωσης/διάβασης πεζών στη συμβολή Ανθέων και Ευμαθίου
για λόγους ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.
Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο. Τοποθέτηση
ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη συμβολή των οδών
Δ και Π στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου
Παρεμβάσεις γύρω από εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών μονάδων, ήπιες
κυκλοφοριακές ρυθμί-σεις γύρω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο, περιοχή Αγίας
Τριάδας.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της πεζή προσβασιμότητας στον άξονα Γ.
Γεωργιάδη περιοχή Κομμένο Μπεντένι.
Μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας σε περιοχή κατοικίας στη Ν. Αλικαρνασσό,
Δήμος Ηρακλείου.
Επανεξέταση της κυκλοφορίας τουριστικών τρένων εντός της παλιάς πόλης
Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων επί
της οδού Γερωνυμάκη.
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•
•
•

Έγκριση της 3ης λεωφορειακής γραμμής, (πράσινη Γραμμή) και των στάσεων.
Μερική τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πέριξ των 42ο και 13ο
Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου.
Ενίσχυση οδικής ασφάλειας & δημιουργία διαβάσεων πεζών πλησίον εγκαταστάσεων
ΙΤΕ και ΕΝΙΣΑ. Ήπιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της κοινοτικής οδού Νικ.
Πλαστήρα σε Μετόχι ΚΟΛΥΒΑ, ΑΝΤΙΝ ΜΠΕΗ - Επαρχιακή οδός “ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –
ΒΟΥΤΩΝ”.

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 20/08/2020
Ο Γραμματέας

