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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: 11
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   1. Τροποποίηση των χρήσεων γης στο Ο.Τ. 283 της 

πολεοδομικής μελέτης Μοιρών Δήμου Φαιστού από αμιγής κατοικία σε γενική κατοικία. 2. Να 

ισχύσουν οι ειδικές χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του Π.Δ. 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), σε όλα τα Ο.Τ. 

που προβλέπεται η χρήση της γενικής κατοικίας . 

 

Αριθμ. Απόφασης: 209/2019 

 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Φασοµυτάκης Ιωάννης εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 

Η παρούσα εισήγηση αφορά: 

1. Τη  τροποποίηση των χρήσεων γης στο ΟΤ 283 της πολεοδοµικής µελέτης 

Μοιρών ∆ήµου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου, από αµιγής κατοικία σε γενική κατοικία, 

κατόπιν της αιτήσεως µε αρ. πρωτ. 1808/12-11-2019 του Νικόλαου Φραγκιαδάκη.  

∆ιότι στο ΟΤ 283  υπάρχουν ήδη νόµιµα εγκατεστηµένα κτίρια µε χρήση 

διαφορετική της αµιγούς κατοικίας, τα οποία είναι αδύνατο να µεταφερθούν. 

2. Να ισχύσουν οι ειδικές χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του Π.∆. 

59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α’/114) αντί αυτών που ισχύουν για Γενική Κατοικία του από 

23-2-1987 Π.∆. (ΦΕΚ ∆/166/1987), σε όλα τα Ο.Τ. που προβλέπεται η χρήση της 

γενικής κατοικίας. 

 

Υφιστάµενη Κατάσταση. 

Το ΟΤ 283 βρίσκεται στη περιοχή επέκτασης και συγκεκριµένα στον Τοµέα ΙΙΙ του 

σχεδίου  πόλεως των Μοιρών µε ΦΕΚ 389/∆’/05-05-2006 και  ισχύουν οι χρήσεις γης 

σύµφωνα µε το από 23-02-1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166/∆’/6-3-1987) ως εξής: 

Αµιγής κατοικία: 

3.1 Αµιγής Κατοικία 

Στους οικοδοµήσιµους χώρους που χαρακτηρίζονται 

µε το γράµµα «α» επιτρέπονται χρήσεις Αµιγούς Κατοικίας, κατά το άρθρο 2 του ως 

άνω π.δ/τος. 

1. Κατοικία 

2. Ξενώνες µέχρι 20 κλίνες 

3. Εµπορικά καταστήµατα 

4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

5. Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

6. Αθλητικές εγκαταστάσεις 

7. Θρησκευτικοί χώροι 

8. Πολιτιστικά κτίρια και γενικά πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 

Στα Ο.Τ. στα οποία ισχύει η Γενική Κατοικία ισχύουν οι χρήσεις γης σύµφωνα µε το 

από 23-02-1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166/∆’/6-3-1987) ως εξής: 

1. Κατοικία 

2. Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλίνες και ξενώνες 

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

πολυκαταστήµατα)Εµπορικό κέντρο νοείται το σύνολο εµπορικών καταστηµάτων σε 

περισσότερους από 2 ορόφους ανεξαρτήτως τ.µ. ή σε έναν όροφο µε συνολική 

επιφάνεια που υπολογίζεται στο Συντελεστή ∆όµησης µεγαλύτερη από 400 τ.µ.  
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Πολυκατάστηµα νοούνται εµπορικά καταστήµατα ή καταστήµατα παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών που αποτελούν τµήµα µιας επιχείρησης µε συνολική επιφάνεια που 

υπολογίζεται στο Συντελεστή ∆όµησης µεγαλύτερη από 400 τ.µ.  Υπεραγορά νοείται 

εµπορικό κατάστηµα τροφίµων (Super Market) ή άλλων ειδών µε συνολική επιφάνεια 

που υπολογίζεται στο Σ.∆. µεγαλύτερη από 400 τ.µ. 

4. Κτίρια εκπαίδευσης 

5. Εστιατόρια 

6. Αναψυκτήρια 

7. Θρησκευτικοί χώροι 

8. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

9. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης (µε ιπποδύναµη µέχρι 16 HP) εκτός 

από πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, 

µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, φανοποιείων και βαφείων, βουλκανιζατέρ, 

εργαστηρίων κατασκευής και επισκευής ξύλινων και µεταλλικών κουφωµάτων, 

κιγκλιδωµάτων και επίπλων. 

10. Πρατήρια βενζίνης επιτρέπεται σε οικόπεδα µε πρόσωπο σε οδούς µε πλάτος 

µεγαλύτερο ή ίσο µε 15µ. 

11. Αθλητικές εγκαταστάσεις 

12. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης 

 

Υλοποιηµένη δόµηση Ο.Τ. 283 στο Τοµέα ΙΙΙ 

Το Ο.Τ. 283 είναι πυκνοδοµηµένο και βρίσκεται στο τέλος της νότιας πλευράς του 

σχεδίου πόλεως Μοιρών. Υπάρχουν νοµίµως υφιστάµενα κτίρια και νόµιµες 

εγκαταστάσεις οι οποίες δεν υπάγονται στην κατηγορία της Αµιγούς Κατοικίας, αλλά 

στην κατηγορία της Γενικής Κατοικίας και έχουν κατασκευαστεί πολλά χρόνια πριν 

την έγκριση του σχεδίου πόλεως Μοιρών. Μέχρι το Μάιο του έτους 2018 

λειτουργούσαν λόγω της δωδεκαετούς παράτασης που είχε δοθεί από Σχέδιο Πόλης. 

Αυτές όµως οι εγκαταστάσεις είναι αδύνατο να µεταφερθούν. 

 

Ισχύουσα Νοµοθεσία 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία οι κατηγορίες και το περιεχόµενο των 

χρήσεων γης περιγράφονται στο Π.∆. 59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α’ 114) 

Άρθρο 17  

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί µε εγκεκριµένα 

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 ∆΄ 166) εξακολουθούν να ισχύουν όπως 

καθορίστηκαν. 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριµένων 

πολεοδοµικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κ.λπ.) ακολουθεί τις διατάξεις του 

παρόντος διατάγµατος, εκτός αν έχει γνωµοδοτήσει το 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. 

Εισηγούµαστε 

 

Από τα παραπάνω προτείνεται στο ΟΤ 283 του Τοµέα ΙΙΙ του σχεδίου πόλεως 

Μοιρών να ισχύσουν οι ειδικές χρήσεις γης για Γενική Κατοικία του άρθρου 3 του 

Π.∆. 59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α’/114).  
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Και να ισχύσουν οι ειδικές χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του Π.∆. 

59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α’/114) αντί αυτών που ισχύουν για Γενική Κατοικία του από 

23-2-1987 Π.∆. (ΦΕΚ ∆/166/1987), σε όλα τα Ο.Τ. που προβλέπεται η χρήση της 

γενικής κατοικίας. 

 

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.2508/1997 (ΦΕΚ Α’ 124). 

Από τις προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν αλλοιώνονται οι λοιπές προβλέψεις του 

σχεδίου πόλεως Μοιρών. 

Από την πρόταση δεν προκύπτει µείωση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων. 

Στο Συµβούλιο παρευρέθη και ψηφίζει θετικά ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μοιρών κ. 
Κακουλάκης Γεώργιος. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και το σώµα ψήφισε 
οµόφωνα θετικά µε την επιφύλαξη του ∆.Σ. Σταθοράκη Γεωργίου ότι µε την 
τροποποίηση αυτή δεν πλήττεται το εµπόριο µικρών καταστηµάτων από την ίδρυση 
µεγάλων καταστηµάτων.  

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 
 

Στο ΟΤ 283 του Τοµέα ΙΙΙ του σχεδίου πόλεως Μοιρών να ισχύσουν οι ειδικές 

χρήσεις γης για Γενική Κατοικία του άρθρου 3 του Π.∆. 59/29-06-2018 (ΦΕΚ 

Α’/114).  

Και να ισχύσουν οι ειδικές χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του Π.∆. 

59/29-06-2018 (ΦΕΚ Α’/114) αντί αυτών που ισχύουν για Γενική Κατοικία του από 

23-2-1987 Π.∆. (ΦΕΚ ∆/166/1987), σε όλα τα Ο.Τ. που προβλέπεται η χρήση της 

γενικής κατοικίας. 

 

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.2508/1997 (ΦΕΚ Α’ 124). 

Από τις προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν αλλοιώνονται οι λοιπές προβλέψεις του 

σχεδίου πόλεως Μοιρών. 

Από την πρόταση δεν προκύπτει µείωση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων. 
 
Στο Συµβούλιο παρευρέθη και ψήφισε θετικά ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μοιρών κ. 
Κακουλάκης Γεώργιος. 
 
Με την επιφύλαξη του ∆.Σ. Σταθοράκη Γεωργίου ότι µε την τροποποίηση αυτή δεν 
πλήττεται το εµπόριο µικρών καταστηµάτων από την ίδρυση µεγάλων 
καταστηµάτων.     
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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 Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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