
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: 14
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αποδοχή συμμετοχής  του Δήμου στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 

δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και 

αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». 

 

Αριθμ. Απόφασης: 212/2019 

 

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

 
Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκλησης V, ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: «Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων, για την δηµιουργία ή και αναβάθµιση των 
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήµων 
της χώρας», παρατίθενται τα ακόλουθα: 
 
ΙΙ. Περιεχόµενο Πρόσκλησης 
 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην χρηµατοδότηση για την 
προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για την δηµιουργία ή και αναβάθµιση των στάσεων των 
∆ήµων, µε στόχο την βελτίωση των εν λόγω υποδοµών και την 
αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορά 
το επιβατικό κοινό. 
 
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προµήθεια εξοπλισµού, 
κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δηµιουργία ή και αναβάθµιση στάσεων των δήµων (πχ. Καθίσµατα 
σταθερά ή ανακλινόµενα, φωτισµός, καλάθι αχρήστων), που στόχο 
έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδοµών και την αναβάθµιση της 
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του επιβατικού κοινού. 
Οι τύποι των στεγάστρων που µπορούν να επιλεγούν είναι τρεις. Ο 
τύπος Α,  ο τύπος Β και ο τύπος Γ. 
ΤΥΠΟΣ Α: Είναι τα στέγαστρα µε πλάτος από 1,20µ. και άνω και 
τοποθετούνται σε πεζοδρόµια πλάτους από 2,70µ. και άνω. Η 
οπίσθια όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από το δρόµο) κάθετο προς την γραµµή του 
πεζοδροµίου τµήµα θα είναι πλήρως καλυµµένο από πλαίσιο, ενώ το 
δεξιό κάθετο τµήµα δύναται να είναι καλυµµένο κατά πλάτος κατά το 
ήµισυ από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισµα τριών θέσεων, σταθερό ή ανακλινόµενο.  
ΤΥΠΟΣ Β: Είναι τα στέγαστρα µε πλάτος από 1,00µ. έως 1,19µ. και 
τοποθετούνται σε πεζοδρόµια πλάτους από 1,80µ. έως 2,69µ. 
∆ύναται να υπάρχει µόνο οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά κα δεξιά το στέγαστρο θα είναι τελείως 
ανοικτό (για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Ο τύπος αυτός 
µπορεί να εξοπλιστεί µόνο µε ανακλινόµενο κάθισµα. 
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ΤΥΠΟΣ Γ: Είναι τα στέγαστρα µε πλάτος από 1,00µ. έως 1,19µ. και 
τοποθετούνται σε πεζοδρόµια πλάτους από 1,60µ. έως 1,79µ. Στον 
τύπο αυτό των στεγάστρων δεν τοποθετείται οπίσθια όψη (πλάτη) 
ούτε αριστερό και δεξιό τµήµα (θα είναι τελείως ανοικτά για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Στον τύπο αυτό απαγορεύεται η 
τοποθέτηση οποιουδήποτε καθίσµατος. 
Ο δαπάνες θα πρέπει να αφορούν τη δηµιουργία ή αναβάθµιση 
στάσεων που προβλέπονται σε σε συγκεκριµένες γραµµές (αστικές ή 
δηµοτικές). 
Τα στέγαστρα αναµονής επιβατών θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 
τις βασικές αρχές κατασκευής και τοποθέτησης του Παραρτήµατος 
ΙΙΙ της ανωτέρω Πρόσκλησης «Τεχνικές Προδιαγραφές & Βασικές 
Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Στεγάστρων Στάσεων 
 
                         Με βάση τα ανωτέρω εισηγούµαστε 
 
1. Την Αποδοχή συµµετοχής του ∆ήµου Φαιστού στο Πρόγραµµα 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 
4721/23-01-2019 πρόσκληση V ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προµήθεια εξοπλισµού, 
κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δηµιουργία ή και 
αναβάθµιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των 
δήµων της χώρας». 

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Φαιστού για κάθε περαιτέρω ενέργεια 
υποβολής του Τεχνικού ∆ελτίου και υπογραφής των απαιτούµενων 
συνοδευτικών εγγράφων. 

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 

 

1. Την Αποδοχή συµµετοχής του ∆ήµου Φαιστού στο Πρόγραµµα 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 
4721/23-01-2019 πρόσκληση V ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προµήθεια εξοπλισµού, 
κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δηµιουργία ή και 
αναβάθµιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των 
δήµων της χώρας». 

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Φαιστού για κάθε περαιτέρω  
      ενέργεια υποβολής του Τεχνικού ∆ελτίου και υπογραφής των  
      απαιτούµενων συνοδευτικών εγγράφων. 
 

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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                                                       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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