
1 

 

 
 
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 24/14-10-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα 

από την αριθμ. 13841/07-10-2019 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.  

        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. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                        1.  Φασομυτάκης Ιωάννης 

2. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος                                                     2.  Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

3. Νεονάκης Ευάγγελος 

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

5. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

6. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

7. Φανουράκη Στυλιανή 

8. Νικολακάκης Ιωάννης 

9. Καρανδινός Στυλιανός 

10. Θεοδωράκης Γεώργιος 

11. Καργάκης Νικόλαος 

12. Μαρκάκος Κων/νος 

13. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

14. Καργάκης Εμμανουήλ 

15. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

16. Καπελλάκης Νικόλαος 

17. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

18. Καμπουράκης Σάββας 

19. Σταθοράκης Γεώργιος 

20. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

21. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

22. Κουρτάκης Ζαχαρίας 

23. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

24. Κυριακάκης Αντώνιος 

25. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        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 έχει   

               προκύψει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα. 

                        

 Θέμα: 2
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί 

του οδοστρώματος της οδού 25
ης

 ΜΑΡΤΊΟΥ ΑΡ. 134 στις Μοίρες. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 160/2019 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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Ο ∆ήµαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος εισηγήθηκε το  θέµα είπε τα εξής: 
 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µας έστειλε την αριθµ. 68/2019 απόφαση σχετικά µε το 
αντικείµενο του θέµατος στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

            Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α72010). 

            Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α708-

06-2006). 

            Τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α723- 03-

1999), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α702-03-2007). 

            Το Π.∆. 241/2005 (ΦΕΚ 290/Α730-11-2005) «Θέσπιση ∆ελτίου Στάθµευσης για άτοµα µε αναπηρίες». 

            Το µε αρ. πρωτ. 10263/24-7-2019 έγγραφο της εταιρείας LIFE CARE HEALTH PROCUCTS 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

            Την εισήγηση του ∆/ντή ∆/νσης Πολεοδοµίας & Τεχνικών Υπηρεσιών κ. ∆αριβιανάκη Νεκτάριου. 

            Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

              Με το υπ' αριθµ. πρωτ. 10283/24-7-2019 έγγραφο της εταιρείας LIFE CARE HEALTH PROCUCTS 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ζητήθηκε η οριοθέτηση χώρων στάθµευσης για άτοµα 

µε αναπηρία (ΑµεΑ) επί της 25
ης

 Μαρτίου αρ. 134 στις Μοίρες. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.2696/1999 περί Κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: 

«Η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση των οδών εκτελείται µόνο κατόπιν σχετικής µελέτης. 

Αρµόδιοι φορείς για την εκπόνηση ή έγκριση µελετών εφαρµογής, που αφορούν την κατακόρυφη και 

οριζόντια σήµανση των οδών (πινακίδες και διαγραµµίσεις), και για την εγκατάσταση και συντήρηση 

της σήµανσης αυτής, είναι είτε η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι 

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν κατά περίπτωση. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν.2696/1999: «Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, 

στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην 

προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό 

και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον 

καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή 

στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν 

εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 

αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Οι παραπάνω κανονιστικές 

αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις, κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή 

στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες 

κυκλοφορίας της Γενική Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων». 

• Κατόπιν των ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου συνέταξε µελέτη, προκειµένου να 

οριοθετηθούν θέσεις στάθµευσης ΑΜΕΑ επί του οδοστρώµατος επί του οδοστρώµατος της οδού 25
ης

 

Μαρτίου αρ. 134 στις Μοίρες. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 73, παρ.1.Β.ν. του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ, 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ. οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της 

αρµοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, 

µε τις οποίες θέτουν κανόνες, µεταξύ άλλων, για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων 

και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των 

οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθµισης της 

στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Κ.∆.Κ. οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση της 

κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον 

προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, 

εκδίδονται, µετά προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί 

από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου ∆ήµου. 
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• Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο οι κανονιστικές αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που 

αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις 

Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων. 

• Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται: 

 

Μετά από τα παραπάνω εισηγούµαι: 

 

     Την  Οριοθέτηση χώρου στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του 

οδοστρώµατος της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 134 στις Μοίρες .  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και µετά από διαλογική 
συζήτηση, 
 
                                                  Α π ο φ α σ ί  ε ι   ο µ ό φ ω ν α 
 
Την  Οριοθέτηση χώρου στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του 

οδοστρώµατος της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 134 στις Μοίρες.  

 

 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
                                                       ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                              ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 2)Νεονάκης Ευάγγελος, 3)Σκαντζάκης Ιπποκράτης, 
4)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 5)Φανουράκη Στυλιανή, 6)Πωλιουδάκης Ανδρέας, 
7)Νικολακάκης Ιωάννης, 8)Καρανδινός Στυλιανός, 90)Θεοδωράκης Γεώργιος, 
10)Καργάκης Νικόλαος, 11)Μαρκάκος Κων/νος, 12)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 13)Καργάκης 
Εµµανουήλ, 14)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 15)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 16)Καµπουράκης 
Σάββας, 17)Σταθοράκης Γεώργιος, 18)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 19)Σαριδάκης 
Εµµανουήλ, 20)Κουρτάκης Ζαχαρίας, 21)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 22)Κυριακάκης 
Αντώνιος, 23)Ζαχαριουδάκης Ιωάννης. 
      
   Ακριβές Απόσπασµα 

           Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                             ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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