
1 

 

 
 
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 29/09-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 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. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος 

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

24. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. 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 έχουν προκύψει δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 1
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Σημειακή τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Τυμπακίου επί 

του Τομέα Γ’ όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Εμμανουήλ Ανδρεάκη 

Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 201/2019 

 

Στο συγκεκριµένο θέµα ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 
δήλωσε κώλυµα λόγω συγγενείας και αποχώρησε από την αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και καθήκοντα Προέδρου ανάλαβε 
ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. Καργάκης Νικόλαος. 
 

Ο ∆ήµαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 
Υφιστάµενη Κατάσταση 
Στον Τοµέα Γ’ και ειδικότερα στην περιοχή νότια του κεντρικού δρόµου προς 
Κόκκινο Πύργο υπάρχει οδός προϋφιστάµενη του 1923 µε Απόφαση 
Νοµάρχη ΤΟ 5524/4317/7-7-87. Ο δρόµος αυτός αρχίζει από τον κεντρικό 
δρόµο Τυµπακίου και καταλήγει στην περιοχή της Καταλυκής του Κόκκινου 
Πύργου. 
Στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Τυµπακίου (Τ.Υ. 11661/18-09-77 
Απόφαση Νοµάρχη) προβλέπεται δρόµος πλάτους 8,00 µ. µε στοιχεία (β1-
α1-81-56-61-β2-44-45-54-75-β1), ο οποίος είναι αδιάνοιχτος. Ο δρόµος αυτός 
είναι παράλληλος του κεντρικού δρόµου, αλλά τέµνει όλες τις ιδιοκτησίες µε 
γωνία, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτουν ορθογώνια οικόπεδα. 
 
Υλοποιηµένη δόµηση 
Το εν λόγω οικοδοµικό τετράγωνο είναι πυκνοδοµηµένο, υπάρχουν κτίσµατα, 
περιφράξεις και γενικά υπάρχει µια υλοποιηµένη κατάσταση, η οποία 
ουσιαστικά κάνει αδύνατη τη διάνοιξη της συγκεκριµένης οδού. Επιπλέον το 
σχήµα των οικοπέδων που προκύπτει δεν είναι ορθογώνιο. 
 
Ισχύουσα Νοµοθεσία 
Στον Τοµέα Γ’ του σχεδίου πόλεως Τυµπακίου ισχύουν οι εξής διατάξεις: 
Α. 26-01-1948 Β.∆. ΦΕΚ 24 Α’ «περί εγκρίσεως σχεδίου Τυµπακίου και 
καθορισµού των όρων και περιορισµών δοµήσεως αυτού». 
Β. ΦΕΚ 162/∆’/03-06-1976 «περί επεκτάσεως του ρυµοτοµικού σχεδίου 
πόλεως Τυµπακίου Ν. Ηρακλείου». 
Γ. ΦΕΚ 427/∆’/3-11-1977 «περί τροποποιήσεως των όρων δοµήσεως του 
οικισµού Τυµπακίου». 
Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 29 παρ. 4 εδάφ. α του Ν. 2831/2000 όπως 
τροποποιήθηκε ,ε την παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 4315/2014, καθώς και τα 
ανωτέρω,  
 
                                             Εισηγούµαστε 

Να καταργηθεί από το σχέδιο πόλεως Τυµπακίου η αδιάνοιχτη οδός µε στοιχεία 
(β1,α1,81,56,61,β2,44,45,54,75,β1) µε εµβαδόν 645,01 τ.µ., όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα του Εµµανουήλ Ανδρεάκη Αγρονόµου 
Τοπογράφου Μηχανικού και να ενταχθεί στο στο σχέδιο πόλεως ο δρόµος µε 
στοιχεία (α1,83,,2,1,20,η,ζ,ε,δ,α2,α3,62,60,59,58,β,α1) προτεινοµένου πλάτους 8,50 
µ. και µε εµβαδόν 680,12 τ.µ. 
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∆ιότι είναι ήδη διανοιγµένος. 

Από την πρόταση έχουµε αύξηση των κοινόχρηστων χώρων κατά 35,11 τ.µ. και 

Τα οικόπεδα που δηµιουργούνται έχουν ορθογώνιο σχήµα  

Σηµειώνεται ότι από την έγκριση του σχεδίου πόλεως Τυµπακίου έχει παρέλθει 
πενταετία και δύναται να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
7 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α’ 124). 

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

Στο Συµβούλιο παρευρέθη και ψηφίζει θετικά ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τυµπακίου κ. 
Κοκαράκης Χαρίλαος. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και το σώµα ψήφισε 
οµόφωνα θετικά µε την επιφύλαξη του ∆.Σ. Νικολακάκη Ιωάννη αν χρειάζεται 
απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τυµπακίου. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση 
του ∆ηµάρχου, 

                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

Να καταργηθεί από το σχέδιο πόλεως Τυµπακίου η αδιάνοιχτη οδός µε στοιχεία 
(β1,α1,81,56,61,β2,44,45,54,75,β1) µε εµβαδόν 645,01 τ.µ., όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα του Εµµανουήλ Ανδρεάκη Αγρονόµου 
Τοπογράφου Μηχανικού και να ενταχθεί στο στο σχέδιο πόλεως ο δρόµος µε 
στοιχεία (α1,83,,2,1,20,η,ζ,ε,δ,α2,α3,62,60,59,58,β,α1) προτεινοµένου πλάτους 8,50 
µ. και µε εµβαδόν 680,12 τ.µ. 

∆ιότι είναι ήδη διανοιγµένος. 

Από την πρόταση έχουµε αύξηση των κοινόχρηστων χώρων κατά 35,11 τ.µ. και 

Τα οικόπεδα που δηµιουργούνται έχουν ορθογώνιο σχήµα  

Σηµειώνεται ότι από την έγκριση του σχεδίου πόλεως Τυµπακίου έχει παρέλθει 
πενταετία και δύναται να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
7 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α’ 124). 

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

Με την επιφύλαξη του ∆.Σ. Νικολακάκη Ιωάννη αν χρειάζεται απόφαση του 
Συµβουλίου της Τ.Κ. Τυµπακίου. 

Στο Συµβούλιο παρευρέθη και ψήφισε θετικά ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τυµπακίου κ. 
Κοκαράκης Χαρίλαος. 

Μετά την συζήτηση του ανωτέρω θέµατος επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων και 
ανάλαβε τα καθήκοντα του ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος. 
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      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Φασοµυτάκης Ιωάννης, 2)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 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)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 17)Καπελλάκης Νικόλαος, 
18)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 19)Καµπουράκης Σάββας, 20)Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρία, 21)Σαριδάκης Εµµανουήλ,22)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 
23)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 24)Κυριακάκης Αντώνιος, 25)Ζαχαριουδάκης 
Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

       Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ.                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
    ΚΑΡΓΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                             ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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