
 
 

  

                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: Ψ5ΘΥΩ0Ο-Τ1Τ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 148 
(Αριθμός πρακτικού 23) 

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της 
κ.κ. Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο ως Πρόεδρο,  Καναβάκη Μαρία, Παττακό Μαρίνο, 
Μανδαλάκη Γεώργιο , Λεμονή Θεοδώρα και το αναπληρωματικό μέλος Πλεύρη Αριστέα. 
Απόντες οι κ.κ. Κώνστας Χρήστος, Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανή, Καλονάκη Ιωάννα, 
Ψαρράς Ιωάννης  Αναστασάκης Ιωάννης και Χαιρέτης Εμμανουήλ, οι οποίοι αν και 
κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρίσκονται. 
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) σήμερα 30-11-2022 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. 119616/25-11-2022 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 την έγκριση του εκπονηθέντος  Σχεδίου 

Βιώσιμης  αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηρακλείου 
 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 
117745/22.11.2022 εισήγηση του τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου 
Ηρακλείου, που έχει ως εξής: 

 
«Έχοντας υπ’ όψιν : 
1. Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν 

συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40, του κεφ. στ του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020) 
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5377/27-10-2016 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση 

Δήμων της Ελλάδας από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)». 

4. Την  αριθ. 150.6/2019 (ΑΔΑ: 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και την υπ΄ αριθ 3676-10/7-3-2019  
(ΑΔΑ: 6ΣΘΑ469ΗΗ7-Ι4Ρ) αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Τ.Π και Δανείων 

5. Την υπ’ αριθμ. 114.6/23-12-2016 (ΑΔΑ 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 150 Δήμων ως 
δικαιούχων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 €, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και έως του ποσού που αναγράφεται 
για έκαστο Δήμο, σύμφωνα με τον Πίνακα 6. της εν λόγω απόφασης Δ.Σ. και 
συγκεκριμένα για το Δήμο Ηρακλείου, ποσού 155.000,00 €. 

6. Την υπ’ αριθμ. 138/2017 (ΑΔΑ Ω1Κ0Ω0Ο-9Α5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 
τίτλο «Έγκριση σχεδίου σύμβασης με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων» Αποδοχή χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου με τίτλο “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». 
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7. Την υπ’ αριθμ. 669/2019 (ΑΔΑ: 6088Ω0Ο-60Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
τίτλο «Κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο: « Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Ηρακλείου», επικύρωση 
του 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπηρεσίας.  

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22313/9-3-2020 (20SYMV006437029) σύμβαση εκπόνησης της 
υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηρακλείου» 
με ανάδοχο  την ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΤΑΜ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.». 

9. Την αριθ. 30130/24-4-2020 απόφαση Δημάρχου ανάθεσης που αφορά τη συγκρότηση 
της ομάδας εργασίας, με στόχο την προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της παροχής υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηρακλείου»  

10. Την αριθ. 338/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το 
ΣΒΑΚ Ηρακλείου. 

11. Τις αριθ. 35/2022 & 147/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
παράταση του χρονοδιαγράμματος του χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας του  ΣΒΑΚ 
Ηρακλείου. 

12. Την έγκριση και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 64-7413.001, για το έτος 
2022, ΑΑΥ  Α-94 με αριθ. πρωτ. 4044/14-1-2022. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28264/9-4-2020 εμπρόθεσμη υποβολή του 1ου σταδίου της 
υπηρεσίας, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 77074/1-9-2020 πρωτόκολλο παραλαβής του 1ου 
παραδοτέου 

14. Τις με αρ. πρωτ. 80359/9-9-2020, 17860/26-2-2021  εμπρόθεσμες υποβολές του 2ου  
Σταδίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 22886/16-3-2021 πρωτόκολλο 
παραλαβής του 2ου παραδοτέου 

15. Την  με α.π. 11430/9-2-2021 εμπρόθεσμη υποβολή του 3ου  σταδίου της υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τα αριθ. πρωτ. 11060/9-2-2022 & 30427/5-4-2022 πρωτόκολλα παραλαβής 
του 3ου παραδοτέου. 

16. Τις με αρ. πρωτ. 14420/21-2-2022 , 33248/13-4-2022 εμπρόθεσμες υποβολές  του 4ου 
Σταδίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 37289/28-4-2022 πρωτόκολλο 
παραλαβής του 4ου σταδίου. 

Εισηγούμαστε προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την έγκριση του εκπονηθέντος  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ Ηρακλείου, που εκπονήθηκε από 
την ανάδοχο μελετητή Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΤΑΜ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.». 

 Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης» 
 

 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. 
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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. 117745/22.11.2022 εισήγηση του τμήματος 
Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου 

2. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης 

3. 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 

θέμα: 
Την έγκριση του εκπονηθέντος  Σχεδίου Βιώσιμης  αστικής κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) Δήμου Ηρακλείου 
 
   Μετά την πάροδο τις προθεσμίας, 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 01/12/2022 
Ο Γραμματέας 

 
 

 
 


