
 
 

  

                                                                                        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: 6Φ14Ω0Ο-6ΟΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 106 
(Αριθμός πρακτικού 18) 

 
 

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, Παττακό Μαρίνο, και το 
αναπληρωματικό μέλος Πλεύρη Αριστέα. 
Απόντες οι κ.κ. Κώνστας Χρήστος, Λεμονή Θεοδώρα, Μανδαλάκης Γεώργιος, Καλονάκη 
Ιωάννα, Ψαρράς Ιωάννης  και Χαιρέτης Εμμανουήλ, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν 
παρευρίσκονται. 
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) σήμερα 19-10-2022 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. 102147/14-10-2022 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 9o: Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 4/2022 της Επιτροπής 

Κυκλοφορίας.  
 
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το πρακτικό 4/2022 με  αριθμ. πρωτ. 

101808/14.10.2022 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, με θέματα:  
 

 Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας Στ. Βιλανάκης και 
σύμφωνη γνώμη. 

 Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας Τσάλος Γιώργος & 
ΣΙΑ ΟΕ  και σύμφωνη γνώμη. 

 Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας ¨Ρasko mariia & 
ΣΙΑ ΕΕ¨ και σύμφωνη γνώμη 

 Ανάκληση βατότητας διαδρομής τουριστικού τρένου περιήγησης εντός πόλεως 
Ηρακλείου της εταιρίας Μαυράκης ΑΕΒΕΤΞΕ λόγω μονοδρόμησης της οδού Γ. 
Γεωργιάδη. 

 Ανάκληση βατότητας διαδρομών τουριστικού τρένου περιήγησης εντός πόλεως 
Ηρακλείου της εταιρίας Ιωάννη Κουτεντάκη λόγω μονοδρόμησης της οδού Γ. 
Γεωργιάδη. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό προτεραιότητας σε περιοχή του Άη 
Γιάννη. Τοπο-θέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) 
στη συμβολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 Μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας σε περιοχή κατοικίας που περικλείεται από τις 
οδούς Βασ. Σμπώκου-Ιωνίας-Γεωργ. Παπανδρέου-Ανδρέα Παπανδρέου, Δήμου 
Ηρακλείου. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Καρκαδιώτισσα, Καλλός του Δ. Ηρακλείου 
για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης στο οδικό δίκτυο. 
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 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μασταμπά για την ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας γύρω από το 48ο Νηπιαγωγείο και το Α’ ΚΕΠΑ 

 Χωροθέτηση στάσης για λεωφορείο ανοιχτού τύπου επί της Λεωφόρου Ικάρου 
 Χωροθέτηση στάσεων για λεωφορείο στον οικισμού Αγίου Βλάση. 
 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ούλωφ Πάλμε στην περιοχή Μεσαμπελίες 

Δήμου Η-ρακλείου.   

 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάσης για  τροφοδοσία- 
ανεφοδιασμό επί της οδού Μαυσώλου στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός. 

 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάσης για  τροφοδοσία- 
ανεφοδιασμό των καταστημάτων  επί της οδού 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό προτεραιότητας σε περιοχή των 
Μεσαμπελιών. Το-ποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή 
πορείας) στη συμβολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μιχαήλ Παυλάκη στην περιοχή Μασταμπάς-
Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ των σχολικών μονάδων πλησίον οδού Ματθαιάκη, 
περιοχή Μσταμπάς. 

 Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο για 
αποκατάσταση προβλη-ματων οδικής ασφάλειας. Τοποθέτηση ρυθμιστικών 
πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πο-ρείας) στη συμβολή διαφόρων οδών στον 
Δήμο Ηρακλείου Κρήτης 

 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Θεοτοκοπούλου για 
βελτίωση προσπελασιμότητας στο κέντρο του Ηρακλείου. 

 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν 12ου νηπιαγωγείου περιοχή 
Φορτέτσα 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά από το 10ο Δημοτικό σχολείο στην περιοχή 
Ατσαλένιο. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Μ. Κρουσταλένιας και Μ. Καλυβιανής, 
περιοχή  Μασταμπά. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα των οδών Κομνηνών και Μαραθώνος περιοχή 
Πόρος. 

 
 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων) 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 Tο 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 
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 Αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Την με αριθμ. πρωτ. 101808/14.10.2022, πρακτικό 4/2022, της Επιτροπής 
Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου 

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 δέκα (10) ημέρες, με ενδιαφερόμενους πολίτες με 
θέματα: 
 

 Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας Στ. Βιλανάκης και 
σύμφωνη γνώμη. 

 Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας Τσάλος Γιώργος & 
ΣΙΑ ΟΕ  και σύμφωνη γνώμη. 

 Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας ¨Ρasko mariia & 
ΣΙΑ ΕΕ¨ και σύμφωνη γνώμη 

 Ανάκληση βατότητας διαδρομής τουριστικού τρένου περιήγησης εντός πόλεως 
Ηρακλείου της εταιρίας Μαυράκης ΑΕΒΕΤΞΕ λόγω μονοδρόμησης της οδού Γ. 
Γεωργιάδη. 

 Ανάκληση βατότητας διαδρομών τουριστικού τρένου περιήγησης εντός πόλεως 
Ηρακλείου της εταιρίας Ιωάννη Κουτεντάκη λόγω μονοδρόμησης της οδού Γ. 
Γεωργιάδη. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό προτεραιότητας σε περιοχή του Άη 
Γιάννη. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη 
συμβολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 Μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας σε περιοχή κατοικίας που περικλείεται από τις 
οδούς Βασ. Σμπώκου-Ιωνίας-Γεωργ. Παπανδρέου-Ανδρέα Παπανδρέου, Δήμου 
Ηρακλείου. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Καρκαδιώτισσα, Καλλός του Δ. Ηρακλείου 
για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης στο οδικό δίκτυο. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μασταμπά για την ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας γύρω από το 48ο Νηπιαγωγείο και το Α’ ΚΕΠΑ 

 Χωροθέτηση στάσης για λεωφορείο ανοιχτού τύπου επί της Λεωφόρου Ικάρου 

 Χωροθέτηση στάσεων για λεωφορείο στον οικισμού Αγίου Βλάση. 
 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ούλωφ Πάλμε στην περιοχή Μεσαμπελιές 

Δήμου Ηρακλείου.   
 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάσης για  τροφοδοσία- 

ανεφοδιασμό επί της οδού Μαυσώλου στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός. 
 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάσης για  τροφοδοσία- 

ανεφοδιασμό των καταστημάτων  επί της οδού 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό προτεραιότητας σε περιοχή των 
Μεσαμπελιών. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή 
πορείας) στη συμβολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μιχαήλ Παυλάκη στην περιοχή Μασταμπάς-
Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ των σχολικών μονάδων πλησίον οδού Ματθαιάκη, 
περιοχή Μασταμπάς. 
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 Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο για 
αποκατάσταση προβληματων οδικής ασφάλειας. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων 
Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πο-ρείας) στη συμβολή διαφόρων οδών στον Δήμο 
Ηρακλείου Κρήτης 

 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Θεοτοκοπούλου για 
βελτίωση προσπελασιμότητας στο κέντρο του Ηρακλείου. 

 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν 12ου νηπιαγωγείου περιοχή 
Φορτέτσα 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά από το 10ο Δημοτικό σχολείο στην περιοχή 
Ατσαλένιο. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Μ. Κρουσταλένιας και Μ. Καλυβιανής, 
περιοχή  Μασταμπά. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα των οδών Κομνηνών και Μαραθώνος περιοχή 
Πόρος. 

 
 
   Μετά την πάροδο τις προθεσμίας τις, 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 20/10/2022 
Ο Γραμματέας 

 
 

 
 


