
 
 

  

                                                                                        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: 666ΛΩ0Ο-ΒΤ4 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 83 
(Αριθμός πρακτικού 13) 

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της 
κ.κ. Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο ως Πρόεδρο, Λεμονή Θεοδώρα, Καναβάκη Μαρία, 
Ψαρρά Ιωάννη,  Αναστασάκη Ιωάννη και τα αναπληρωματικά μέλη Λυγερός Ηλίας και 
Πλεύρη Αριστέα. 
Απόντες οι κ.κ. Κώνστας Χρήστος, Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανή, Μανδαλάκης 
Γεώργιος, Καλονάκη Ιωάννα, Παττακός Μαρίνος και Χαιρέτης Εμμανουήλ, οι οποίοι αν και 
κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρίσκονται. 
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) σήμερα 13-07-2022 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 
 
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 64330/08-07-2022 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 5o: Δημόσια Διαβούλευση για τα Πρακτικά 2.1 & 2.2 /2022 της Επιτροπής 

Κυκλοφορίας.  
 
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το πρακτικό 2.1/2022 με  αριθμ. 

πρωτ. 13395/16.02.2022 και το πρακτικό 2.2/2022 με  αριθμ. πρωτ. 58151/10.06.2022 
της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, με θέματα:  

 
Παρουσίαση των προτάσεων του Α΄ σταδίου της μελέτης με τίτλο 
«Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου 
 
Πρόταση πεζοδρόμησης του άξονα των οδών: Δικαιοσύνης – Ίδης- Καλοκαιρινού 
μέχρι την οδό Καζάνη 
Πρόταση πεζοδρόμησης οδών  Έβανς, Σμύρνης, Ζωγράφου, Γιάνναρη και των 
κάθετων σε αυτές οδούς Γιαννιτσών, Τζαγκαράκη, Ρ. Χούρδου, Κοζύρη και οδού 
1821. 
Διαμόρφωση άξονα ήπιας Κυκλοφορίας (Μπιζανίου → Θησέως → Κόσμων → Μονής 
Οδηγήτριας → Καζάνη) 
Πρόταση ανάπλασης- διαμόρφωσης οδών Άλμπερ- Βιάνου,  μετατροπή τους σε 
οδούς ήπιας κυκλοφορίας και αντιδρόμηση οδού Βιάνου 
Επεμβάσεις στην περιοχή της Αγίας Τριάδας (πεζοδρομήσεις) 
Διαμπερείς κινήσεις στην 25ης Αυγούστου 
Πρόταση διαμόρφωσης- διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και θέσεων στάθμευσης στις 
οδούς Ι. Μητσοτάκη & Σοφ. Βενιζέλου. 
Πρόταση διαμόρφωσης πεζοδρομίων και θέσεων στάθμευσης στην οδό Δούκος 
Μποφώρ  
Πρόταση διαμόρφωσης πλατείας 18 Άγγλων 
Πρόταση για την περιοχή του αρχαιολογικού Μουσείου 
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προτάσεις κατηγοριοποίησης οδικών τμημάτων 
προτάσεις πεζοδρομήσεων  
προτάσεις μετατροπής οδών σε ηπίας κυκλοφορίας 
προτάσεις διαμόρφωσης οδών  
προτάσεις μονοδρομήσεων 
στάθμευση οχημάτων 
προτάσεις διαμόρφωσης- ανασχεδιασμού κόμβων 
εναλλακτικά σενάρια προτάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
προτεινόμενες διανοίξεις οδών 
προτάσεις δικτύου ποδηλατοδρόμων 
 
Και με το πρακτικό 2.2/2022 με  αριθμ. πρωτ. 58151/10.06.2022 της Επιτροπής 
Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου γίνεται η  παρουσίαση των προτάσεων του 
Α’ σταδίου της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης 
παλιάς πόλης» μετά την αξιολόγηση των προτάσεων των φορέων 
 
 
 
 

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. 
Τον λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Λυγερός Ηλίας ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
«εμείς θα θέλαμε να φέρουμε προς ψήφιση και εφαρμογή την καλύτερη δυνατή λύση για 
την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, με μία  όσο το δυνατόν ομόφωνη 
προσέγγιση, για την σωστή λειτουργία της πόλης. Στα πλαίσια αυτής της λογικής θα 
θέλαμε η διαβούλευση να γίνει πιο παραγωγική.» 
 
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 20 ημέρες, 
προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες  και 
αρμόδιοι φορείς. Μέχρι την επαναφορά του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος, να συντονίσει μια νέα συζήτηση με τις παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης, τους αρμόδιους φορείς και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. Στη συνέχεια να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
      
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 πρακτικό 2.1/2022 με  αριθμ. πρωτ. 13395/16.02.2022 και το πρακτικό 2.2/2022 
με  αριθμ. πρωτ. 58151/10.06.2022 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου 
Ηρακλείου 
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2. Τη συζήτηση που έγινε και 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 

  
 
Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για είκοσι (20) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα: 
Παρουσίαση των προτάσεων του Α΄ σταδίου της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση 
κυκλοφοριακής μελέτης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου 
Μέχρι την επαναφορά του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος, να συντονίσει μια νέα συζήτηση με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, τους 
αρμόδιους φορείς και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
   Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η επιτροπή 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 14/07/2022 
Ο Γραμματέας 


