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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.  1/2009 

 

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας Εξωραϊσμού & Φωτισμού συνεδρίασε στην αίθουσα του κτιρίου της Δημοτικής 

Αστυνομίας, την Παρασκευή 22 και την Τετάρτη 27 Μαϊου 2009 και ώρα 13.00 ύστερα από πρόσκληση του κ. 

Προέδρου Στρατή Δαγκωνάκη .  

Η σύνθεση της επιτροπής σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 151/2007 και 274/2009 Αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: 

Στρατής Δαγκωνάκης (Πρόεδρος), Βουλγαράκης Καλλέργος, Βελγάκης Εμμανουήλ,  Καλαϊτζάκης Ιωάννης, 

Αντωνόπουλος Αντώνιος ,Εκπρόσωπος της Τροχαίας , Μακριδάκη Σοφία , Μαστοράκη Πόπη,  Μιχελάκης  

Ελευθέριος,  Πετράκης Ελευθέριος,  Σαρτζετάκης  Ευτύχης,  Σχινάς  Ιωάννης,  Νιταδόρος  Ιωάννης. 

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Στρατής Δαγκωνάκης (Πρόεδρος), Βουλγαράκης Καλλέργος, η 

αντικαταστάτης του κ. Βελγάκη Εμμανουήλ κ. Μαθιουδάκη-Μπότη ,  Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος της 

Τροχαίας , Εκπρόσωπος του Σωματείου ΤΑΞΙ ,Μακριδάκη Σοφία , Μαστοράκη Πόπη,  ,  Σαρτζετάκης  Ευτύχης,  

Σχινάς  Ιωάννης,  Νιταδόρος  Ιωάννης. 

 Παρόντας  επίσης ήταν ο κ. Πετράκης Πέτρος  από το Τμήμα Κυκλοφορίας & Σήμανσης.      

Απουσιάζοντες παρόλο που είχαν προσκληθεί είναι οι: Μιχελάκης Ελευθέριος, Αντωνόπουλος Αντώνιος 

 

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης: 

Α) Μονοδρομήσεις – Αντιδρομήσεις οδών: Αφορούν αιτήσεις Δημοτών ,προτάσεις Τοπικών συμβουλίων και 

προτάσεις της Υπηρεσίας.     

 

ΘΕΜΑ 1 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Πλινίου σε όλο της το μήκος με είσοδο από την Πλατεία Χρυσοπηγής  και 
έξοδο την Μαραθωνομάχων. 
 
 

 



 

ΘΕΜΑ 2 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Παλλάδα σε όλο της το μήκος με είσοδο από την οδό Ούλαφ Πάλμε και έξοδο 
την οδό Παπά Πέτρου Γαβαλά. 
 
ΘΕΜΑ 3 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός προς Γέρο Λάκκο. (κάθετος στην επαρχιακή οδός 9 Σταυρακίων  
Καμάδα – Δαφνές. ) 
 
ΘΕΜΑ 4 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Ηγ. Γαβριήλ.( κατά την κρίση μας.) 
 
ΘΕΜΑ 5 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Διδυμοτείχου με κατεύθυνση προς Γερωνυμάκη. 
 
ΘΕΜΑ 6 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Αντήνορος με είσοδο την οδό Εργοτέλους και έξοδο την οδό Παύλου Μελά 
 
ΘΕΜΑ 7 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Κυβέλης με είσοδο την οδό Έκτορος και έξοδο την οδό Μάχης Κρήτης. 
 
ΘΕΜΑ 8 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Ιερού Λόχου με είσοδο την οδό Ανδρέα Ροδινού και έξοδο την οδό Μονής 
Φανερωμένης. 
 
ΘΕΜΑ 9 ο 

Να Μονοδρομηθεί τμήμα της οδού Πετλέμπουρη με είσοδο την οδό Μάχης Κρήτης και έξοδο την οδό 
Νικηφόρου Μαντηλαρά 
 

 οΘΕΜΑ 10  

Να Μονοδρομηθεί τμήμα της οδού Καβάλας με είσοδο την οδό Σερρών και έξοδο την οδό Νίκου 
Ξυλούρη. 
 

οΘΕΜΑ 11  

Επανέλεγχος για επαναφορά της Πινδάρου σε οδό διπλής κατεύθυνσης με ταυτόχρονη απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού.  
 

 οΘΕΜΑ 12  

Επανέλεγχος για επαναφορά της οδού Κατεχάκη σε οδό διπλής κατεύθυνσης στο παραπάνω τμήμα που 
μονοδρομήθηκε   
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ΘΕΜΑ 13ο 

Επανέλεγχος για  αντιδρόμηση της οδού Παλαιοκάπα. 
 
 

Η Επιτροπή αφού συζήτησε τις κυκλοφοριακές συνθήκες που υπάρχουν στις παραπάνω περιοχές 

και αφού έλαβε υπόψη της τις κυκλοφοριακές μελέτες της υπηρεσίας 

 
 

α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

 
ΘΕΜΑ 1 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Πλινίου σε όλο της το μήκος με είσοδο από την Πλατεία Χρυσοπηγής  και 
έξοδο την Μαραθωνομάχων. 
 
ΘΕΜΑ 2 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Παλλάδα σε όλο της το μήκος με είσοδο από την οδό Ούλαφ Πάλμε και έξοδο 
την οδό Παπά Πέτρου Γαβαλά. 
 
ΘΕΜΑ 3 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός προς Γέρο Λάκκο. (κάθετος στην επαρχιακή οδός 9 Σταυρακίων  
Καμάδα – Δαφνές. ) 
 
ΘΕΜΑ 4 ο 

Να Μονοδρομηθεί η οδός Ηγ. Γαβριήλ με είσοδο από την οδό Ατλαντίδος και έξοδο από την οδό 
Πετρακογιώργη. 
 

 οΘΕΜΑ 5  

Να Μονοδρομηθεί η οδός Διδυμοτείχου με είσοδο από την οδό Νεαπόλεως και έξοδο την οδό 
Γερωνυμάκη. 
 

 οΘΕΜΑ 6  

Να Μονοδρομηθεί η οδός Αντήνορος με είσοδο την οδό Εργοτέλους και έξοδο την οδό Παύλου Μελά. 
 

 οΘΕΜΑ 7  

Να Μονοδρομηθεί η οδός Κυβέλης με είσοδο την οδό Έκτορος και έξοδο την οδό Μάχης Κρήτης. 
 

 οΘΕΜΑ 8  

Να Μονοδρομηθεί η οδός Ιερού Λόχου με είσοδο την οδό Ανδρέα Ροδινού και έξοδο την οδό Μονής 
Φανερωμένης. 
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ΘΕΜΑ 9 ο 

Να Μονοδρομηθεί τμήμα της οδού Πετλέμπουρη με είσοδο την οδό Μάχης Κρήτης και έξοδο την οδό 
Νικηφόρου Μαντηλαρά 
 
ΘΕΜΑ 10 ο 

Να Μονοδρομηθεί τμήμα της οδού Καβάλας με είσοδο την οδό Σερρών και έξοδο την οδό Νίκου 
Ξυλούρη. 
 
ΘΕΜΑ 11ο 

Για τον επανέλεγχο  επαναφοράς της Πινδάρου σε οδό διπλής κατεύθυνσης με ταυτόχρονη απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να παραμείνει μονόδρομος 
με την φορά ως έχει .(Είσοδο την Λ. Ανδρέα Παπανδρέου και έξοδο την οδό Γεωργίου Γεωργιάδη.    
 
ΘΕΜΑ 12 ο 

Για τον επανέλεγχο  επαναφοράς της οδού Κατεχάκη σε οδό διπλής κατεύθυνσης στο παραπάνω τμήμα 
που μονοδρομήθηκε η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα μετά από πρόταση του Τοπικού Διαμερίσματος να 
επανέλθει το εν λόγω μονοδρομημένο τμήμα σε διπλής κυκλοφορίας.   
 
ΘΕΜΑ 13ο 

Για τον επανέλεγχο  επαναφοράς της οδού Παλαιοκάπα  σε οδό διπλής κατεύθυνσης η επιτροπή 
αποφάσισε ομόφωνα μετά από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου να παραμείνει μονόδρομος με την φορά 
ως έχει .(Είσοδο την Λ. Ανδρέα Παπανδρέου και έξοδο την οδό ΕΟΚ)  με παράλληλη αντιδρόμιση τις 
οδού Δριμυτινού με είσοδο από την οδό ΕΟΚ και έξοδο την Λ. Ανδρέα Παπανδρέου.    
 
 

Β) Σήμανση - Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 (STOP) – [Αιτήσεις Δημοτών και Υπηρεσίας ] 

ΘΕΜΑ 1o 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Απτέρων και Σμυρλίου επί της οδού 

Απτέρων. 

οΘΕΜΑ 2  

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Ματθαιάκη & Ετεοκρητών, επί της 

Ετεοκρητών. 

οΘΕΜΑ 3  

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Αρτέμιδος εκτός από Λ. Κνωσού 

και Αρχιεπισκόπου Ευγενίου. 

ΘΕΜΑ 4ο 
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Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Κουνάβων εκτός από τη συμβολή 

της με τις οδούς Μεσσαράς και Γαληνού. 

ΘΕΜΑ 5ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στις καθέτους της οδού  Βασιλείου Πατρίκιου εκτός από τη 

συμβολή της με τη Λ. Κνωσού και την οδο Ερυθραίας. 

ΘΕΜΑ 6ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Μεσσαράς. 

ΘΕΜΑ 7ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Γεωργίου Μαράντη εκτός από τη 

συμβολή της με την οδό Ελευθέρνης και την οδό Ευαγγελίας Φραγκάκη. 

ΘΕΜΑ 8ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Κακριδή εκτός από τη συμβολή 

της με τη Λ. Κνωσού και την οδό Ερυθραίας. 

ΘΕΜΑ 9ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Παστρικάκη εκτός από τη συμβολή 

της με τη Λ. Παπαναστασίου και την οδό Ερυθραίας. 

ΘΕΜΑ 10ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Ευστράτιου Φωτάκη εκτός από τη 

συμβολή της με τη Λ. Παπαναστασίου και την οδό Ερυθραίας, και ταυτόχρονη απαγόρευση διέλευσης 

βαρέων οχημάτων επί της οδού Ευστρατίου Φωτάκη.  

ΘΕΜΑ 11ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Ε.Α.Μ  εκτός από τη συμβολή της 

με τη Λ. Παπαναστασίου και την οδό Ερυθραίας. 

ΘΕΜΑ 12ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Κυβέλης  εκτός από τη συμβολή 

της με την οδό Ελευθέρνης και την όδο Μάχης Κρήτης. 

ΘΕΜΑ 13ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Πετράκη (στην περιοχή του 

Τζάμπο) εκτός από τη συμβολή της με την Λ. 62 Μαρτύρων και την όδο Εκάβης. 



ΘΕΜΑ 15ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Χειμάρας εκτός από τη συμβολή 

της με την Λ. Ικάρου και την οδό Κονίτσης. 

ΘΕΜΑ 16ο  

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στην συμβολή των οδών Ηγουμένου Γαβριήλ  και Χαλεπά 

Γιανούλη επί της οδού Χαλεπά Γιανούλη. 

ΘΕΜΑ 17ο  

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στην συμβολή των οδών Θέμιδος   και Κεραμικού επί της οδού 

Κεραμικού. 

ΘΕΜΑ 18ο  

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Μνησικλή εκτός από την συμβολή 

της με την Ιερολοχιτών και την Παύλου Ζωγραφιστού. 

 

Η Επιτροπή αφού συζήτησε τις κυκλοφοριακές συνθήκες που υπάρχουν στις παραπάνω περιοχές 

και αφού έλαβε υπόψη της τις κυκλοφοριακές μελέτες της υπηρεσίας. 

 
α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

 

ΘΕΜΑ 1o 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Απτέρων και Σμυρλίου επί της οδού 

Απτέρων. 

ΘΕΜΑ 2ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στη συμβολή των οδών Ματθαιάκη & Ετεοκρητών, επί της 

Ετεοκρητών. 

ΘΕΜΑ 3ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Αρτέμιδος εκτός από Λ. Κνωσού 

και Αρχιεπισκόπου Ευγενίου. 

ΘΕΜΑ 4ο 
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Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Κουνάβων εκτός από τη συμβολή 

της με τις οδούς Μεσσαράς και Γαληνού. 

ΘΕΜΑ 5ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στις καθέτους της οδού  Βασιλείου Πατρίκιου εκτός από τη 

συμβολή της με τη Λ. Κνωσού και την οδο Ερυθραίας. 

ΘΕΜΑ 6ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Μεσσαράς. 

ΘΕΜΑ 7ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Γεωργίου Μαράντη εκτός από τη 

συμβολή της με την οδό Ελευθέρνης και την οδό Ευαγγελίας Φραγκάκη. 

ΘΕΜΑ 8ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Κακριδή εκτός από τη συμβολή 

της με τη Λ. Κνωσού και την οδό Ερυθραίας. 

ΘΕΜΑ 9ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Παστρικάκη εκτός από τη συμβολή 

της με τη Λ. Παπαναστασίου και την οδό Ερυθραίας. 

ΘΕΜΑ 10ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Ευστράτιου Φωτάκη εκτός από τη 

συμβολή της με τη Λ. Παπαναστασίου και την οδό Ερυθραίας, και ταυτόχρονη απαγόρευση διέλευσης 

βαρέων οχημάτων επί της οδού Ευστρατίου Φωτάκη.  

ΘΕΜΑ 11ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Ε.Α.Μ  εκτός από τη συμβολή της 

με τη Λ. Παπαναστασίου και την οδό Ερυθραίας. 

ΘΕΜΑ 12ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Κυβέλης  εκτός από τη συμβολή 

της με την οδό Ελευθέρνης και την όδο Μάχης Κρήτης. 

ΘΕΜΑ 13ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Πετράκη (στην περιοχή του 

Τζάμπο) εκτός από τη συμβολή της με την Λ. 62 Μαρτύρων και την όδο Εκάβης. 
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ΘΕΜΑ 15ο 

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Χειμάρας εκτός από τη συμβολή 

της με την Λ. Ικάρου και την οδό Κονίτσης. 

ΘΕΜΑ 16ο  

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στην συμβολή των οδών Ηγουμένου Γαβριήλ  και Χαλεπά 

Γιανούλη επί της οδού Χαλεπά Γιανούλη. 

ΘΕΜΑ 17ο  

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στην συμβολή των οδών Θέμιδος   και Κεραμικού επί της οδού 

Κεραμικού. 

ΘΕΜΑ 18ο  

Να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ2 STOP στους καθέτους οδούς της οδού Μνησικλή εκτός από την συμβολή 

της με την Ιερολοχιτών και την Παύλου Ζωγραφιστού. 

 

 

Γ) Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης (Αιτήματα υπηρεσιών και Δημοτών) 

 

     1.Παραχώρηση δέκα θέσεων στάθμευσης στον χώρο στάθμευσης του Δήμου που βρίσκεται 

απέναντι από το ΜΦΙΚ για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο μουσείο 

    2.   Οριοθέτηση της πλησιέστερης προς το ΜΦΙΚ εσοχης στη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου προκειμένου 

να   χρησιμοποιείτε ως χώρος στάθμευσης των επισκεπτών. 

    3.  Άδεια προσωρινής στάθμευσης αυτοκινήτων στην Εθνικής Αντιστάσεως 108 ( μπροστά από τον 

Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου) 

    4. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Λασιθίου 10 (σχολή χορού) 

   5. Θέσεις στάθμευσης στο parking της πρώην Αστυνομικής Δ/νσης Ηρακλείου. 

         α) Έγγραφο της 7ης Υγειονομικής περιφέρειας  Κρήτης με το οποίο επιθυμεί την παραχώρηση δυο (2) 

θέσεων στάθμευσης  με ειδικές πινακίδες για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα στον χώρο της πρώην αστυνομικής 

Δ/νσης ή επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη, πάνω από τα δυο κτίρια. 

        β) Έγγραφο του πρωτοδικείου Ηρακλείου με το οποίο επιθυμεί την παραχώρηση των θέσεων στάθμευσης 

που υπάρχουν μεταξύ των κτιρίων (πρωτοδικείου και πρώην αστυνομικής Δ/νσης ), τεσσάρων (4) θέσεων 
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στάθμευσης επί της Λ. Δικαιοσύνης και επτά (7) θέσεων στάθμευσης οπισθεν του κτιρίου της πρώην 

αστυνομικής Δ/σης επι της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη που χρησιμοποιούνταν από την υπηρεσία της 

Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπ’ οψιν την εξώδικη διαμαρτυρία και πρόταση εκατό (100) Δημοτών, κατοίκων και 

καταστηματαρχών της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη και της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι επιθυμούν τις 

παραπάνω θέσεις στάθμευσης για τις καθημερινές τους ανάγκες. 

Δ) Αιτήματα Δημοτών για απαγόρευση στάθμευσης σε δρόμους του Ηρακλείου και των Δημοτικών 

Διαμερισμάτων. 

 
1.   Απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού Δεξιθέας στο στενό τμήμα της. 

2.  Απαγόρευση στάθμευσης περιμετρικά της πλατείας Αναξαγόρα. 

3.  Απαγόρευση στάθμευσης για οχήματα άνω των  3,5 Τ στην οδό Νεφέλης – Λ. Παπαναστασίου.    

4. Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Καρτερού. 

5. Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Αγίου Γεωργίου, στις Βασιλειές. 

6. Απαγόρευση εκ περιτροπής στάθμευση στη Λ. Ιωνίας. 

7. Απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Δομαλάκη Αντωνίου από τη συμβολή της με την οδό               

Μονής Φανερωμένης έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθέρνης.  

 

Η Επιτροπή αφού συζήτησε τα αιτήματα των υπηρεσιών και των Δημοτών λαμβάνοντας υπόψη 

τις κυκλοφοριακές συνθήκες που υπάρχουν στις παραπάνω περιοχές και αφού έλαβε υπόψη της τις 

κυκλοφοριακές μελέτες της υπηρεσίας. 

 
α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

1.Για το αίτημα αυτό δηλαδή  την παραχώρηση δέκα θέσεων στάθμευσης στον χώρο στάθμευσης του 

Δημοτικού Πάρκιν τις παλιάς Λαχαναγοράς που βρίσκεται απέναντι από το ΜΦΙΚ για την 

εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο μουσείο η επιτροπή δεν έχει την δικαιοδοσία να αποφασίσει και το 

αίτημα δεν γίνεται δεκτό.  

    2.   Για την οριοθέτηση της πλησιέστερης προς το ΜΦΙΚ εσοχής στη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 

προκειμένου να   χρησιμοποιείτε ως χώρος στάθμευσης των επισκεπτών η επιτροπή αποφάσισε να 

καθοριστούν 2 θέσεις στάσης για επιβίβαση αποβίβαση των επισκεπτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

στην ανατολικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ευρισκόμενη εσοχή της Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου. 
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    3.  Άδεια προσωρινής στάθμευσης αυτοκινήτων στην Εθνικής Αντιστάσεως 108 ( μπροστά από τον 

Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου) Για το θέμα αυτό η επιτροπή δεν αποφάσισε και το ανέβαλε 

σε επόμενη συνεδρίαση της αφού η Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία προτείνουν 

εφικτή λύση . 

    4. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Λασιθίου 10 (σχολή χορού) το αίτημα αυτό έχει 

διεκπεραιωθεί από την υπηρεσία με την κατασκευή πεζοδρομίου και την λύση το προβλήματος έτσι δεν 

χρειάστηκε η επιτροπή να αποφασίσει . 

   5. Θέσεις στάθμευσης στο parking της πρώην Αστυνομικής Δ/νσης Ηρακλείου. 

         α) Έγγραφο της 7ης Υγειονομικής περιφέρειας  Κρήτης με το οποίο επιθυμεί την παραχώρηση δυο (2) 

θέσεων στάθμευσης  με ειδικές πινακίδες για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα στον χώρο της πρώην αστυνομικής 

Δ/νσης ή επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη, πάνω από τα δυο κτίρια. 

        β) Έγγραφο του πρωτοδικείου Ηρακλείου με το οποίο επιθυμεί την παραχώρηση των θέσεων στάθμευσης 

που υπάρχουν μεταξύ των κτιρίων (πρωτοδικείου και πρώην αστυνομικής Δ/νσης ), τεσσάρων (4) θέσεων 

στάθμευσης επί της Λ. Δικαιοσύνης και επτά (7) θέσεων στάθμευσης οπισθεν του κτιρίου της πρώην 

αστυνομικής Δ/σης επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη που χρησιμοποιούνταν από την υπηρεσία της 

Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπ’ οψιν την εξώδικη διαμαρτυρία και πρόταση εκατό (100) Δημοτών, κατοίκων και 

καταστηματαρχών της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη και της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι επιθυμούν τις 

παραπάνω θέσεις στάθμευσης για τις καθημερινές τους ανάγκες. Η επιτροπή αποφάσισε για τα ακόλουθα: 

Την παραχώρηση στην ανατολική πλευρά του χώρου επτά (7) θέσεων στάθμευσης για τα αυτοκίνητα των 

δικαστικών του πρωτοδικείου. Την παραχώρηση στην δυτική πλευρά του χώρου δύο (2) θέσεων στάθμευσης για 

αυτοκίνητα του Δήμου Ηρακλείου ,επίσης μια (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο της 7ης Υγειονομικής 

περιφέρειας  Κρήτης και ακόμα μία (1) θέση για αυτοκίνητα της Αστυνομίας (Μεταφορές υπόδικων στα 

δικαστήρια ) επιπλέον το υπόλοιπο του χώρου δηλαδή άλλες τρις (3)  θέσεις για τα αυτοκίνητα τις εισαγγελίας 

Ηρακλείου, με παράλληλη κατάργηση των παραχωρημένων με παλαιότερη απόφαση τεσσάρων θέσεων 

στάθμευσης στην οδό Χατζιμιχάλη Γιάνναρη    των αυτοκινήτων των δικαστικών και τον χαρακτηρισμό της 

βόρειας πλευράς της οδού Χατζιμιχάλη Γιάνναρη σε χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης 

χρονικής διάρκειας μίας ώρας για την εξυπηρέτηση των δημοτών που προσεγγίζουν την περιοχή. 

 

Δ) Αιτήματα Δημοτών για απαγόρευση στάθμευσης σε δρόμους του Ηρακλείου και των Δημοτικών 

Διαμερισμάτων. 

 
1.   Απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού Δεξιθέας στο στενό τμήμα της. 
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2.  Απαγόρευση στάθμευσης περιμετρικά της πλατείας Αναξαγόρα. 

3.  Απαγόρευση στάθμευσης για οχήματα άνω των  3,5 Τ στην οδό Νεφέλης – Λ. Παπαναστασίου.    

4. Απαγόρευση στάθμευσης στην βόρεια πλευρά της  οδού Καρτερού στο τμήμα μεταξύ των οδών 

Κατεχάκη και 1821. 

5. Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Αγίου Γεωργίου, στις Βασιλειές. 

6. Απαγόρευση εκ περιτροπής στάθμευση στη Λ. Ιωνίας. 

7. Απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Δομαλάκη Αντωνίου από τη συμβολή της με την οδό 

Μονής Φανερωμένης έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθέρνης.  

Η Επιτροπή αφού συζήτησε τα αιτήματα των υπηρεσιών και των Δημοτών λαμβάνοντας υπόψη 

τις κυκλοφοριακές συνθήκες που υπάρχουν στις παραπάνω περιοχές και αφού έλαβε υπόψη της τις 

κυκλοφοριακές μελέτες της υπηρεσίας. 

 
α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

1.   Την απαγόρευση της στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού Δεξιθέας στενό σημείο. 

2.  Την απαγόρευση της στάθμευσης περιμετρικά της πλατείας Αναξαγόρα στο Ατσαλένιο. 

3.  Απαγόρευση στάθμευσης για οχήματα άνω των  3,5 Τ στο τμήμα της  οδού  Νεφέλης μεταξύ της– Λ. 

Παπαναστασίου και της οδού Ανθέων.    

4. Την απαγόρευση της  στάθμευσης στην βόρεια πλευρά της  οδού Καρτερού στο τμήμα μεταξύ των 

οδών Κατεχάκη και 1821. 

5. Την απαγόρευση της στάθμευσης στην οδό Αγίου Γεωργίου, στις Βασιλειές.(Παλιός Οικισμός 

Βασιλιών ). 

6. Απαγόρευση εκ περιτροπής στάθμευση στη Λ. Ιωνίας για αυτό το θέμα η επιτροπή δεν αποφάσισε  

προκειμένου το θέμα να εξεταστεί από το τοπικό συμβούλιο και να επανέλθει σε άλλη συνεδρίαση 

της Επιτροπής πιο τεκμηριωμένο  . 

7. Απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Δομαλάκη Αντωνίου από τη συμβολή της με την οδό 

Μονής Φανερωμένης έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθέρνης στα Καμίνια .  

Ζ)  Λοιπά θέματα 

 



 12

     3.  Έγκριση κίνησης  άμαξας με άλογο για λόγους τουριστικούς, η οποία παράλληλα θα 

χρησιμοποιείται και σε γάμους. 

    4.  Επαναπροσδιορισμός θέσης πιάτσας ταξί στην Πλατεία Σινάνη & απαγόρευση στάθμευσης 

περιμετρικά της πλατείας Σινάνη. 

 

     5. Τοποθέτηση σαμαράκιων στην οδό Επιδαύρου, Παύλου Μελα , Δ.Δ. Βουτών. 

 

   6. Συγκοινωνιακή σύνδεση της περιοχής του Αι – Γιάννη από και προς το κέντρο και από   

        και προς  ΤΕΙ 

 

  7.  Αλλαγή στην Αστική Γραμμή Μασταμπά  (με αφορμή το πέρας των εργασιών επί της   

         Ιωνίας έως την Πλατεία Σινάνη.) 

 

  8. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 στις λαϊκές αγορές. 

 

        Στους δρόμους όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση κατά 

τις ώρες και ημέρες των λαϊκών αγορών.  

 

  9. Δημιουργία διάβασης στη Λ. Μίνωως κατά μήκος της οδού Μιχαήλ Αρχαγγέλου.  

  

       Για την εξυπηρέτηση μαθητών που κατευθύνονται στο 25ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου με 

δημιουργία διάβασης και τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και μετακίνηση του περιπτέρου επί της 

οδού Μιχαήλ Αρχαγγέλου. 

 
Η Επιτροπή αφού συζήτησε τα αιτήματα των υπηρεσιών και των Δημοτών λαμβάνοντας υπόψη 

τις κυκλοφοριακές συνθήκες που υπάρχουν στις παραπάνω περιοχές και αφού έλαβε υπόψη της τις 

κυκλοφοριακές μελέτες της υπηρεσίας. 

 
α π ο φ ά σ ι σ ε  

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

 

     3.  Εγκρίνει την κίνηση  άμαξας με άλογο για λόγους τουριστικούς, η οποία παράλληλα θα 

χρησιμοποιείται και σε γάμους εφόσον στις  προτεινόμενες διαδρομές δεν θα δημιουργείτε κυκλοφοριακό 

πρόβλημα . 

    4.  Επαναπροσδιορισμός θέσης πιάτσας ταξί στην Πλατεία Σινάνη & απαγορευση στάθμευσης 

περιμετρικά της πλατείας Σινάνη για αυτό το θέμα η επιτροπή αποφάσισε η πιάτσα των ΤΑΞΙ να 

παραμείνει στην υπάρχουσα θέση με παράλληλη απαγόρευση της στάθμευσης στον χώρο της 

Πλατείας Σινάνη . 
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     5. Τοποθέτηση σαμαρακιών στην οδό Επιδαύρου, Παύλου Μελα , Δ.Δ. Βουτών. Η επιτροπή 

αποφάσισε την τοποθέτηση σαμαρακιών σε δρόμους μπροστά από τα σχολεία και σε δρόμους όπως 

αυτοί προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ( όχι σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας , σε οδούς 

διέλευσης συγκοινωνίας κ.λ.π)Ειδικότερα αποφάσισε την τοποθέτηση σαμαρακιών με την παράλληλη 

τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης στους παρακάτω οδούς 1. στην οδό Επιδάυρου  2. στην οδό 

Μύρινας 3. στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά μπροστά στα σχολεία 4. στο Δ.Δ Βουτών στο σοκάκι 

μπροστά στο σχολείο.  

 

  

  6. Συγκοινωνιακή σύνδεση της περιοχής του Αι – Γιάννη από και προς το κέντρο και από  και 

προς  ΤΕΙ. Για τις νέες γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ ζητήθηκε από τα Τοπικά Διαμερίσματα να 

φέρουν σε επόμενη συνεδρίαση πλήρη πρόταση σε συνδυασμό με τις προτάσεις τις μελέτης Αστικών 

συγκοινωνιών του Δήμου 

 

  7.  Αλλαγή στην Αστική Γραμμή Μασταμπά  (με αφορμή το πέρας των εργασιών επί της Ιωνίας 

έως την Πλατεία Σινάνη). Για τις νέες γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ ζητήθηκε από τα Τοπικά 

Διαμερίσματα να φέρουν σε επόμενη συνεδρίαση πλήρη πρόταση σε συνδυασμό με τις προτάσεις τις 

μελέτης Αστικών συγκοινωνιών του Δήμου 

 

  8. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 στις λαϊκές αγορές. 

        Στους δρόμους όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση κατά 

τις ώρες και ημέρες των λαϊκών αγορών.  

 

  9. Δημιουργία διάβασης στη Λ. Μίνωος κατά μήκος της οδού Μιχαήλ Αρχαγγέλου.  

        Για την εξυπηρέτηση μαθητών που κατευθύνονται στο 25ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου με 

δημιουργία διάβασης και τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και μετακίνηση του περιπτέρου επί της 

οδού Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Για το θέμα αυτό η επιτροπή αποφάσισε την δημιουργία διάβασης 

πεζών στο εν λόγω σημείο μόνο με φωτεινή σηματοδότηση. Η δημιουργία απλής διάβασης με μόνο 

οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο ατυχήματος λόγω της μορφής και της 

χρήσης της Λ. Μίνωος στο συγκεκριμένο σημείο και η δημιουργία της δεν είναι εφικτή.   

 

Η) ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του 16ου 

Δημοτικού σχολείου στο τμήμα της οδού Πλούτωνος μεταξύ των οδών Βερμίου και παρόδου Πλούτωνος 

με την τοποθέτηση πέραν των πινακίδων του ΚΟΚ και εμποδίων για την επιβολή της απαγόρευσης . 

( στον χώρο αυτό θα προαυλίζονται τα παιδιά του σχολείου μιας και ο υπάρχων χώρος του σχολείου είναι 

μικρός ).   

2. Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Σκλαβοκάμπου μπροστά στον νέο παιδικό σταθμό . Η πεζοδρόμηση 
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αυτή προβλέπεται από το σχέδιο πόλης.  

3. Την απαγόρευση της στάθμευσης στην οδό Αχαιών. 

4. Τον καθορισμό χώρων στάσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων 

των οδού 25ης Αυγούστου ,Πλατείας Καλλεργών ,Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου (Λιοντάρια) ,Αγίου 

Τίτου ,Αρκολέωντος και Καντανολέωντος με παράλληλα απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των 

οχημάτων στους προαναφερόμενους δρόμους καθ όλο το 24ωρο .Η μεταφορά των εμπορευμάτων να 

γίνεται με καροτσάκια. 

 
5.Τον καθορισμό χώρων στάθμευσης μοτοποδηλάτων και στις δύο πλευρές του τμήματος της οδού 
Κορωναίου μεταξύ των οδών Μινώταυρου και Αμνισού. 
 
6.α)Τον καθορισμό χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης στην βόρεια πλευρά της οδού Χαριλάου Τρικούπη,  
β) Τον καθορισμό χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης στις δύο πλευρές της οδού Γιαμαλάκη εκτός του 
στενέματος στην αρχή της αριστερής πλευράς της οδού, 
γ) Τον καθορισμό χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Κυρίλλου 
Λουκάρεως από την συμβολή της με την Αγίου Μηνά μέχρι την πλατεία Αρκαδίου. 
 
7.Την άμεση διάνοιξη της ανατολικής πρόσβασης για τα οχήματα που κινούνται από την νότια πλευρά 
του ανισόπεδου  κόμβου της Λ. Παπαναστασίου προς δυτικά (Άγιο Νικόλαο) επί του ΒΟΑΚ .  
Η εν λόγω πρόσβαση επί του ΒΟΑΚ δεν δημιουργεί κίνδυνο ατυχήματος μίας και το πλάτος του ΒΟΑΚ 
στην εν λόγω συμβολή επιτρέπει την δημιουργία  της απαραίτητης λωρίδας επιτάχυνσης. 
Το κλείσιμο αυτής της πρόσβασης επί του ΒΟΑΚ έχει δημιουργήσει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα 
στην νότια ευρύτερη περιοχή μιας και όλα τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν ανατολικά προκειμένου 
να αποφύγουν την κίνηση στον κόμβο Μπεντεβή, ακολουθούν διαδρομές δια μέσου των στενών δρόμων 
του Αγίου Ιωάννη και δια μέσου της Λ. Κνωσού οδηγούνται ανατολικά. Αίτημα του Νότιου Δημοτικού 
Διαμερίσματος και όλων των φορέων της ευρύτερης περιοχής.         
 

Η Επιτροπή αφού συζήτησε τα αιτήματα των υπηρεσιών και των Δημοτών λαμβάνοντας υπόψη 

τις κυκλοφοριακές συνθήκες που υπάρχουν στις παραπάνω περιοχές και αφού έλαβε υπόψη της τις 

κυκλοφοριακές μελέτες της υπηρεσίας. 

 
Αποφάσισε   

(Ομόφωνα για τα ακόλουθα) 

 

1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του 16ου 

Δημοτικού σχολείου στο τμήμα της οδού Πλούτωνος μεταξύ των οδών Βερμίου και παρόδου Πλούτωνος 

με την τοποθέτηση πέραν των πινακίδων του ΚΟΚ και εμποδίων για την επιβολή της απαγόρευσης . 

( στον χώρο αυτό θα προαυλίζονται τα παιδιά του σχολείου μιας και ο υπάρχων χώρος του σχολείου είναι 

μικρός ).   

2. Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Σκλαβοκάμπου μπροστά στον νέο παιδικό σταθμό . Η πεζοδρόμηση 

αυτή προβλέπεται από το σχέδιο πόλης.  
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3. Την απαγόρευση της στάθμευσης στην οδό Αχαιών. 

4. Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό χώρων στάσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων 

τροφοδοσίας των καταστημάτων των οδού 25ης Αυγούστου ,Πλατείας Καλλεργών ,Πλατείας Ελευθερίου 

Βενιζέλου (Λιοντάρια) ,Αγίου Τίτου ,Αρκολέωντος και Καντανολέωντος,  στο βόρειο ανατολικό τμήμα 

της οδού Μινωτάυρου από την συμβολή του με την οδό Κωροναίου μέχρι την είσοδο του μεγάρου 

του ΟΤΕ  για έξι (6)  αυτοκήνιτα και δύο (2) θέσεων αυτοκινήτων τροφοδοσίας, στην συμβολή των 

οδών Αγίου Τίτου με Ευρώπης (μία θέση Ανατολικά και μία θέση δυτικά ), με παράλληλα την  

απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στους προαναφερόμενους δρόμους καθ όλο το 24ωρο. 

Η μεταφορά των εμπορευμάτων να γίνεται με καροτσάκια και για το καθορισμένο ωράριο τροφοδοσίας 

των καταστημάτων. 

 
5.Τον καθορισμό χώρων στάθμευσης μοτοποδηλάτων και στις δύο πλευρές του τμήματος της οδού 
Κορωναίου μεταξύ των οδών Μινώταυρου και Αμνισού με παράλληλη τοποθέτηση σήμανσης για την 
οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης. 
 
6.α)Τον καθορισμό χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης στην βόρεια πλευρά της οδού Χαριλάου Τρικούπη,  
β) Τον καθορισμό χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης στις δύο πλευρές της οδού Γιαμαλάκη εκτός του 
στενέματος στην αρχή της αριστερής πλευράς της οδού, 
γ) Τον καθορισμό χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Κυρίλλου 
Λουκάρεως από την συμβολή της με την Αγίου Μηνά μέχρι την πλατεία Αρκαδίου. 
 
7. Η επιτροπή μετά από συζήτηση και εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους αποφάσισε ομόφωνα την άμεση 
διάνοιξη της ανατολικής πρόσβασης για τα οχήματα που κινούνται από την νότια πλευρά του ανισόπεδου  
κόμβου της Λ. Παπαναστασίου προς δυτικά (Άγιο Νικόλαο) επί του ΒΟΑΚ .  
Η εν λόγω πρόσβαση επί του ΒΟΑΚ δεν δημιουργεί κίνδυνο ατυχήματος μίας και το πλάτος του ΒΟΑΚ 
στην εν λόγω συμβολή επιτρέπει την δημιουργία  της απαραίτητης λωρίδας επιτάχυνσης. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
 

Στρατής Δαγκωνάκης  
Αντιδήμαρχος   
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