
 

 

  

 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 17/02-08-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 02-08-2019 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 

10586/29-07-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Δ.Σ. Τσικνάκης Γεώργιος δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση σε εφαρμογή της αριθμ. 91/27-05-2019 

Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Ο Δ.Σ. Μαυράκης Γεώργιος προσκλήθηκε κανονικά στη συνεδρίαση λόγω κατάθεσης προσφυγής στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αριθμ. 91/27-05-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά 

(27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Νικολακάκης Ιωάννης                                                                 1.  Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη 

2. Μαυράκης Γεώργιος                                                                   2.  Τσικνάκη Αλεξάνδρα 

3. Χουστουλάκης Φανούριοςιος                                                   3.  Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή 

4. Κουτεντάκης Χαράλαμπος                                                         4.  Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

5. Πουλινάκης Μανούσος                                                              5.  Μανιαδάκης Ιωάννης 

6. Χαριτάκης Εμμανουήλ                                                                6.  Κουλεντάκης Ιωάννης 

7. Ξηρουδάκης Ιωάννης                                                                  7.  Φραγκιαδάκης Διονύσιος 

8. Κουκουλάκης Ιωάννης                                                                8.  Καμπουράκης Σάββας 

9. Κουρτάκης Νικόλαος                                                                  9.  Σπινθάκης Μιχαήλ 

10. Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας                                                             10. Παπουτσάκης Νικόλαος 

11. Φασομυτάκης Ιωάννης 

12. Νικολιδάκης Γρηγόριος 

13. Καργάκης Νικόλαος 

14. Κοκαράκης Χαρίλαος 

15. Μερωνιανάκης Γεώργιος 

16. Μανιουδάκης Κων/νος 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ο 

γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι έχουν  

                  προκύψει οκτώ θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος.   

                  Λαμβάνοντας υπόψη μας τα αναφερόμενα της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α') (όπως  

                  τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/2014), ορίζεται ότι:  «Ένα (1) μήνα  

                  πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό  

                  συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και  

                  απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»,   

                  η παρούσα απόφαση απαιτείται να πραγματοποιηθεί άμεσα την παρούσα περίοδο, για το λόγο ότι η Ένωση  

                  Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσαράς θα ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΟΕΦ και υπάρχει προθεσμία. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί.   

                  Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης. 

                        

Θέμα: 1ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Τροποποίηση των χρήσεων γης στο ΟΤ 221 της πολεοδομικής 

μελέτης Μοιρών Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου, κατόπιν της αιτήσεως με αρ. πρωτ. 1042/04-07-2019 της 

Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσαράς. Διότι στο ΟΤ 221 πρόκειται να κατασκευαστεί καινούργια 

υπεραγορά. 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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Αριθμ. Απόφασης: 138/2019 

 

Ο ∆ήµαρχος. κ. Αρµουτάκης Γεώργιος εισηγήθηκε το  θέµα και είπε: 
 

Υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Το ΟΤ 221 βρίσκεται στην περιοχή επέκτασης και συγκεκριμένα στον Τομέα ΙΙΙ του σχεδίου πόλεως των 

Μοιρών με ΦΕΚ 389/Δ’/05-05-2006και ισχύουν οι χρήσεις γης σύμφωνα με το από 23-02-1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 

166/Δ’/6-3-1987) ως εξής: 

Γενική κατοικία: 

3.  Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα, τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα). 

Εμπορικό κέντρο νοείται το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων σε περισσότερους από 2 ορόφους 

ανεξαρτήτως τ.μ.  ή σε έναν όροφο με συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο Σ.Δ. μεγαλύτερη από τ.μ. 

Πολυκαταστήματα νοούνται εμπορικά καταστήματα ή καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών που 

αποτελούν τμήμα μιας επιχείρησης  με συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο Σ.Δ. μεγαλύτερη των 400 

τ.μ. 

 

Υλοποιημένη δόμηση οικοπέδου Ένωσης  Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσαράς 

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 2.459,14 τ.μ. και βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος του εντός του ΟΤ 221 και κατά 

ένα μικρό μέρος στο ΟΤ 222. Τα υπάρχοντα κτίρια βρίσκονται εξ ολοκλήρου στο ΟΤ 221 και έχουν συνολική 

κάλυψη 1.619,01 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν 2.082,20 τ.μ. 

 

Ισχύουσα Νομοθεσία 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης περιγράφονται στο 

Π.Δ. 59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α’ 114). 

Άρθρο 3 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), 

Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να 

έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ. (ν. 4315/2014). 

Και  

Άρθρο 17 

3.  Με την επιφύλαξη της παρ. 5 χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με συγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ πριν από 

την ισχύ του παρόντος βάσει των διατάξεων του π.δ. 81/1980 (ΦΕΚ Α’ 27) και π.δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ Α’ 166) 

εξακολουθούν να ισχύουν όπως καθορίστηκαν, 

4.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των συγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

(ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κ.λ.π.) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός εάν έχει γνωμοδοτήσει 

το0 αρμόδιο όργανο (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α./Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού). Είναι δυνατό μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου  

(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α./Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού) να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος. 

 

Συνεπώς για το Ρυμοτομικό Σχέδιο Μοιρών ισχύουν οι χρήσεις γης του Π.Δ. 23-02-1987 (ΦΕΚ166 Δ’) 

 

                                                                          Εισηγούμαστε 

 

Από τα παραπάνω προτείνεται στο ΟΤ 221 του Τομέα ΙΙΙ του σχεδίου πόλεως Μοιρών να ισχύσουν οι ειδικές 

χρήσεις γης για Γενική κατοικία του άρθρου 3 του ΠΔ 59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α’/114) αντί αυτών που ισχύουν 

για Γενική κατοικία του από 23-2-1987 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ/166/1987). Ουσιαστικά δηλαδή η Γενική Κατηγορία 

Χρήσεων «Γενική Κατοικία» παραμένει ίδια, απλά διαφοροποιείται το μέγεθος των επιτρεπόμενων 

εγκαταστάσεων από 400 τ.μ. σε 1.500 τ.μ.  

Σημειώνεται ότι από την έγκριση του σχεδίου πόλεως Μοιρών έχει παρέλθει πενταετία και δύναται να 

τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 26508/1997 (ΦΕΚ Α’ 124). 

Από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αλλοιώνονται οι λοιπές προβλέψεις του σχεδίου πόλεως Μοιρών. 

Από τη πρόταση δεν προκύπτει μείωση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 
                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Στο ΟΤ 221 του Τομέα ΙΙΙ του σχεδίου πόλεως Μοιρών να ισχύσουν οι ειδικές χρήσεις γης για Γενική κατοικία 

του άρθρου 3 του ΠΔ 59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α’/114) αντί αυτών που ισχύουν για Γενική κατοικία του από 23-2-

1987 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ/166/1987). Ουσιαστικά δηλαδή η Γενική Κατηγορία Χρήσεων «Γενική Κατοικία» παραμένει 

ίδια, απλά διαφοροποιείται το μέγεθος των επιτρεπόμενων εγκαταστάσεων από 400 τ.μ. σε 1.500 τ.μ.  

 

Σημειώνεται ότι από την έγκριση του σχεδίου πόλεως Μοιρών έχει παρέλθει πενταετία και δύναται να 

τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 26508/1997 (ΦΕΚ Α’ 124). 

Από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αλλοιώνονται οι λοιπές προβλέψεις του σχεδίου πόλεως Μοιρών. 

Από τη πρόταση δεν προκύπτει μείωση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων. 

 

    

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

                                                       ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                              ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Μαυράκης Γεώργιος, 2)Χουστουλάκης Φανούριος, 3)Κουτεντάκης Χαράλαμπος, 4)Πουλινάκης 

Μανούσος, 5)Χαριτάκης Εμμανουήλ, 6)Ξηρουδάκης Ιωάννης, 7)Κουκουλάκης Ιωάννης, 8)Κουρτάκης 

Νικόλαος, 9)Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας, 10)Φασομυτάκης Ιωάννης, 11)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 12)Καργάκης 

Νικόλαος, 13)Κοκαράκης Χαρίλαος, 14)Μανιουδάκης Κων/νος. 

 

                Ακριβές Απόσπασμα 

                       Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

                                           ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
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