
 
 

  

                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: 93ΓΛΩ0Ο-Τ2Υ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 
(Αριθμός πρακτικού 5) 

 
 

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 και Παττακό Μαρίνο. 
Απόντες οι κ.κ. Κώνστας Χρήστος, Καλονάκη Ιωάννα, Μανδαλάκης Γεώργιος, Ψαρράς 
Ιωάννης  και Χαιρέτης Εμμανουήλ, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν γνωστοποίησαν την 
ψήφο τους τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ως εκ 
τούτου θεωρείται ότι δεν συμμετέχουν στην έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση 
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) σήμερα 01-02-2023 ημέρα Τετάρτη 
σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 και  με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 
 
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 8174/27-01-2023 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 2o: Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 1/2023 της Επιτροπής 
Κυκλοφορίας 
 

 
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το πρακτικό 1/2023 με  αριθμ. 
πρωτ. 7738/26.01.2023 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, με 
θέματα:  
 

 Παραχώρηση 3 θέσεων στάθμευσης λεωφορείων στην πλατεία Μάρθας Ολυμπίας και 
Στυλιανού Αλεξίου (πλατεία Μουσείου) για τις ανάγκες μετακίνησης των αποστολών 
που θα πάρουν μέρος στην τελική φάση Κυπέλου Καλαθοσφαίρισης Ανδρών που θα 
πραγματοποιηθεί από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2023 στο κλειστό γυμναστήριο 2 
Αοράκια 

 Παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης στην πλατεία Μάρθας Ολυμπίας και Στυλιανού 
Αλεξίου (πλατεία Μουσείου) για την ανάγκες του υπουργού Αθλητισμού και για λόγους 
ασφαλείας 

 Παρεμβάσεις γύρω από εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών μονάδων. Ρυθμίσεις ενίσχυσης 
οδικής ασφάλειας περιφερειακά των σχολείων στην περιοχή Μασταμπά (36ο Δημοτικό, 
ΙΒ ΚΕΠΑ κ.α. ) 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο πλησίον οικισμών  Σπήλια και 
Σκαλανίου. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το οικόπεδο Χ440 (οικόπεδο 
Λυδάκη), περιοχή Πατέλες 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του 3ου Δημοτικού και 8ου Νηπιαγωγείου στην 
περιοχή της Άνω Αλικαρνασσού. 

 Μεταφορά πιάτσας ταξί επί της οδού Παρασκευοπούλου 
 Οριοθέτηση  πιάτσας Ταξί επί της οδού Κορωναίου και επί της οδού Αρκολέοντος 
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 Δημιουργία  θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μιτσοτάκη 
 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης   οχημάτων Ερυθρού Σταυρού επί της οδού  

Ζωγράφου. 

 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάθμευσης για  το 
Πρωτοδικείο Ηρακλείου επί της Λ. Κνωσσού αρ. 220 στην περιοχή Άγιος Ιωάννης 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του 8ου Δημοτικού Ηρακλείου (Ταξ. Μαρκοπούλου) 
για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας 

 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσης στάθμευσης για την Εφορεία 
Ενάλιας Αρχαιολογίας Ηρακλείου επί της Γ. Παπανδρέου αρ. 28. 

 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 οδών στην περιοχή Γούρνες, Δήμο 
Ηρακλείου Κρήτης. 

 Ενίσχυση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πέριξ του Γηπέδου Ηροδότου στη Ν. 
Αλικαρνασσό. 

 Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένου ιδιοκτησίας ¨ΑTHENS CΑRΣ 
S.A. EMM. MAYRAKHS A.E.B.T.Ξ.E. και σύμφωνη γνώμη. 

 Βελτίωση προσβασιμότητας στην οδό Μαραθώνος- περιοχή Χρυσοπηγής – Πόρου. 
 
 
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 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. Την με αριθμ. πρωτ. 8174/27.01.2022, πρακτικό 1/2023, της Επιτροπής 
Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου 

2. Το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 

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 
θέματα: 
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 Παραχώρηση 3 θέσεων στάθμευσης λεωφορείων στην πλατεία Μάρθας Ολυμπίας και 
Στυλιανού Αλεξίου (πλατεία Μουσείου) για τις ανάγκες μετακίνησης των αποστολών 
που θα πάρουν μέρος στην τελική φάση Κυπέλου Καλαθοσφαίρισης Ανδρών που θα 
πραγματοποιηθεί από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2023 στο κλειστό γυμναστήριο 2 
Αοράκια 

 Παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης στην πλατεία Μάρθας Ολυμπίας και Στυλιανού 
Αλεξίου (πλατεία Μουσείου) για την ανάγκες του υπουργού Αθλητισμού και για λόγους 
ασφαλείας 

 Παρεμβάσεις γύρω από εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών μονάδων. Ρυθμίσεις ενίσχυσης 
οδικής ασφάλειας περιφερειακά των σχολείων στην περιοχή Μασταμπά (36ο Δημοτικό, 
ΙΒ ΚΕΠΑ κ.α. ) 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο πλησίον οικισμών  Σπήλια και 
Σκαλανίου. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το οικόπεδο Χ440 (οικόπεδο 
Λυδάκη), περιοχή Πατέλες 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του 3ου Δημοτικού και 8ου Νηπιαγωγείου στην 
περιοχή της Άνω Αλικαρνασσού. 

 Μεταφορά πιάτσας ταξί επί της οδού Παρασκευοπούλου 
 Οριοθέτηση  πιάτσας Ταξί επί της οδού Κορωναίου και επί της οδού Αρκολέοντος 
 Δημιουργία  θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μιτσοτάκη 
 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης   οχημάτων Ερυθρού Σταυρού επί της οδού  

Ζωγράφου. 

 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάθμευσης για  το 
Πρωτοδικείο Ηρακλείου επί της Λ. Κνωσσού αρ. 220 στην περιοχή Άγιος Ιωάννης 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του 8ου Δημοτικού Ηρακλείου (Ταξ. Μαρκοπούλου) 
για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας 

 Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσης στάθμευσης για την Εφορεία 
Ενάλιας Αρχαιολογίας Ηρακλείου επί της Γ. Παπανδρέου αρ. 28. 

 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 οδών στην περιοχή Γούρνες, Δήμο 
Ηρακλείου Κρήτης. 

 Ενίσχυση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πέριξ του Γηπέδου Ηροδότου στη Ν. 
Αλικαρνασσό. 

 Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένου ιδιοκτησίας ¨ΑTHENS CΑRΣ 
S.A. EMM. MAYRAKHS A.E.B.T.Ξ.E. και σύμφωνη γνώμη. 

 Βελτίωση προσβασιμότητας στην οδό Μαραθώνος- περιοχή Χρυσοπηγής – Πόρου. 
 
 
   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 01/02/2023 
Ο Γραμματέας 
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