
 
 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: 93ΗΞΩ0Ο-5Α0 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 
(Αριθμός πρακτικού 2) 

 
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, Παττακό Μαρίνο, Αναστασάκη Ιωάννη, Μανδαλάκη Γεώργιο 
και το αναπληρωματικό μέλος κα Πλεύρη Αριστέα. 
 Απόντες: κ.κ. Χαιρέτης Εμμανουήλ, Λεμονή Θεοδώρα, Καλονάκη Ιωάννα, Νιωτάκης 
Γεώργιος και Ψαρράς Ιωάννης, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρίσκονται. 
 Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) σήμερα 09-02-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12.00 σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.643/24-9-2021 
(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και με αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30-12-2021 
(ΑΔΑ:ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ) 73η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Άρθρο 1 : 
Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό των επτά 
ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο 
τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων).   
   Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 9725/04-02-2022 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα της επιτροπής, υπάλληλο του 
Δήμου,  Ψυκάκο Βαγγέλη. 
       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 
 
Θέμα 6o: Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 1/2022 της Επιτροπής 

Κυκλοφορίας.  
 
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με  αριθμ. πρωτ. 

17981/31.01.2022, πρακτικό 1/2022 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου 
Ηρακλείου, με θέματα:  

 
 Παραχώρηση θέση στάθμευσης για το προξενείο της Σερβίας στον χώρο 

απέναντι από το μουσείο Ηρακλείου. 

 Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (parking 
οχημάτων)  σε διάφορα σημεία της Πόλης για την διευκόλυνση της κατεύθυνσης 
προς αυτό. Η επιχείρηση προτείνει 8 σημεία για την τοποθέτηση πινακίδων και από 
την Υπηρεσία προτείνονται τρία σημεία τα οποία είναι: α) πριν την συμβολή των 
οδών Μητσοτάκη και Ι. Χρονακη β) επί της οδού Κορωναίου (στην αρχή του 
πάρκου Θεοτοκοπούλου) και γ) πριν την συμβολή της οδού Κορωναίου και 
Παπαγιαμαλη, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο Β. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το σχολικό συγκρότημα 
«ΖΑΝΝΕΙΟ» στην περιοχή Άγ. Ιωάννης. 

 Παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη για 
τα οχήματα των Δικαστικών Λειτουργών. 

 Ενίσχυση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως στις 
Βασιλειές για βελτίωση της ασφάλειας κίνησης των πεζών μετακινούμενων. 

 Τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων εμποδίων για διευκόλυνση της ροής 
της κυκλοφορίας επί της Λ. Σ. Βενιζέλου από την συμβολή με την οδό Γιαμαλάκη 
έως τη συμβολή με την οδό  Μητσοτάκη. 
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 Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων σε τμήμα της Λεωφόρου Ικάρου από 
την συμβολή της με την Λεωφόρου Στέλιου Καζαντζίδη  έως την συμβολή της με 
την οδό Καρτερού. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το 7ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 
στην περιοχή Πόρος.  

 Χωροθέτηση τεσσάρων (4) νέων θέσεων στάσης/στάθμευσης επιβατηγών 
οχημάτων ταξί επί της Λ. 62 Μαρτύρων. 

 Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης δίκυκλων σε διάφορα σημεία της πόλης του 
Ηρακλείου. 

 Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) σε 
ανώνυμη οδό κά-θετη στην οδό Ευρώπης.  
 
 
 

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

 
    

       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

     Αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τo με αριθμ. Πρωτ. 17981/31.01.2022, πρακτικό 1/2022 της Επιτροπής Κυκλοφορίας 
του Δήμου Ηρακλείου 

2. Τη συζήτηση που έγινε και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του 
Ν.4625/2019, του Ν.4735/2020,  του Ν.4764/2021 και την 
υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) 73η 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  O M O Φ Ω Ν Α 

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

θέματα: 
 

 Παραχώρηση θέση στάθμευσης για το προξενείο της Σερβίας στον χώρο απέναντι 
από το μουσείο Ηρακλείου. 

 Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (parking 
οχημάτων)  σε διάφορα σημεία της Πόλης για την διευκόλυνση της κατεύθυνσης 
προς αυτό. Η επιχείρηση προτείνει 8 σημεία για την τοποθέτηση πινακίδων και από 
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την Υπηρεσία προτείνονται τρία σημεία τα οποία είναι: α) πριν την συμβολή των 
οδών Μητσοτάκη και Ι. Χρονακη β) επί της οδού Κορωναίου (στην αρχή του πάρκου 
Θεοτοκοπούλου) και γ) πριν την συμβολή της οδού Κορωναίου και Παπαγιαμαλη, 
όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο Β. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το σχολικό συγκρότημα 
«ΖΑΝΝΕΙΟ» στην περιοχή Άγ. Ιωάννης. 

 Παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη για τα 
οχήματα των Δικαστικών Λειτουργών. 

 Ενίσχυση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως στις Βασιλειές 
για βελτίωση της ασφάλειας κίνησης των πεζών μετακινούμενων. 

 Τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων εμποδίων για διευκόλυνση της ροής της 
κυκλοφορίας επί της Λ. Σ. Βενιζέλου από την συμβολή με την οδό Γιαμαλάκη έως τη 
συμβολή με την οδό  Μητσοτάκη. 

 Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων σε τμήμα της Λεωφόρου Ικάρου από την 
συμβολή της με την Λεωφόρου Στέλιου Καζαντζίδη  έως την συμβολή της με την 
οδό Καρτερού. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το 7ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 
στην περιοχή Πόρος.  

 Χωροθέτηση τεσσάρων (4) νέων θέσεων στάσης/στάθμευσης επιβατηγών οχημάτων 
ταξί επί της Λ. 62 Μαρτύρων. 

 Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης δίκυκλων σε διάφορα σημεία της πόλης του 
Ηρακλείου. 

 Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) σε ανώνυμη 
οδό κά-θετη στην οδό Ευρώπης.  
 

                             
   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 10/02/2022 
Ο Γραμματέας 


