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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 12/23-04-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 23-04-2019 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 5044/19-04-

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. Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη                                                         1.  Τσικνάκη Αλεξάνδρα 

2. Νικολακάκης Ιωάννης                                                                 2.  Χουστουλάκης Φανούριος 

3. Μαυράκης Γεώργιος                                                                   3.  Τσικνάκης Γεώργιος 

4. Κουτεντάκης Χαράλαμπος                                                         4.  Κουκουλάκης Ιωάννης 

5. Πουλινάκης Μνούσος                                                                 5.  Μανιαδάκης Ιωάννης 

6. Χαριτάκης Εμμανουήλ                                                                6.  Κουλεντάκης Ιωάννης 

7. Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή                                      7.  Φραγκιαδάκης Διονύσιος 

8. Ξηρουδάκης Ιωάννης                                                                  8.  Σπινθάκης Μιχαήλ 

9. Κουρτάκης Νικόλαος                                                                  9.  Παπουτσάκης Νικόλαος 

10. Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας 

11. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

12. Φασομυτάκης Ιωάννης 

13. Νικολιδάκης Γρηγόριος 

14. Καργάκης Νικόλαος 

15. Κοκαράκης Χαρίλαος 

16. Καμπουράκης Σάββας 

17. Μερωνιανάκης Γεώργιος 

18. 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 

                  έξι θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος.  Τα θέματα θεωρούνται  

                  κατεπείγοντα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26
ης

  

                  Μαίου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019. Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφασίστηκε  

                  ομόφωνα να συζητηθούν. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

                        

                 Θέμα: 1ον    ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 με αποδοχή  

                 χρηματοδότησης και κατανομή ποσού 300.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση 

                ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) . 

�

Αριθμ. Απόφασης: 64/2019 

 

Ο Αντιδή	αρχος. κ. Μαυράκης Γεώργιος εισηγήθηκε το  θέ	α και είπε: 
 

Η Οικονο	ική Υπηρεσία 	ε την αριθ	. 66/2019 απόφαση της εισηγείται στο ∆η	οτικό Συ	βούλιο: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Την τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού, με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 ευρώ 

από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση  ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 

 
Το ∆η	οτικό Συ	βούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδη	άρχου και 	ετά από διαλογική συζήτηση, 
 
                                                  Α π ο φ α σ ί  ε ι   ο � ό φ ω ν α 
 

1. Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και 

αντιμετώπιση  ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 

 
2. Την  τροποποίηση του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού  με 

α)Εγγραφή στο σκέλος των εσόδων με δημιουργία νέου ΚΑ 1325.0003 με τίτλο «πρόληψη και αντιμετώπιση  ζημιών 

και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες», ποσού 300.000,00 ευρώ. 

 

β)Εγγραφή στο σκέλος των εξόδων με δημιουργία νέων ΚΑ ως εξής 

ΚΑ 63.7312.0011 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών στα δίκτυα ομβρίων και άρδευσης», 

ποσού 100.000,00 ευρώ. 

ΚΑ 64.7333.0012 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών αγροτικών και δημοτικών οδών που προκλήθηκαν από 

θεομηνίες», ποσού 100.000,00 ευρώ. 

ΚΑ 64.6662.0004 με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που 

προκλήθηκαν από θεομηνίες», ποσού 100.000,00 ευρώ. 

 

3. Την  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος  2019 του Δήμου Φαιστού με εγγραφή στο παράρτημα «ΓΕΝΙΚΑ» 

«Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες», με α/α 96. 

 

4. Την  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος  2019 του Δήμου Φαιστού με εγγραφή στο παράρτημα «ΓΕΝΙΚΑ» 

«Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών στα δίκτυα ομβρίων και άρδευσης», με α/α 97. 

 

���Την  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος  2019 του Δήμου Φαιστού με εγγραφή στο παράρτημα «ΓΕΝΙΚΑ» 

«Αντιμετώπιση ζημιών αγροτικών και δημοτικών οδών που προκλήθηκαν από θεομηνίες», με α/α 98. 

 
���Την  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος  2019 του Δήμου Φαιστού με εγγραφή στο παράρτημα «ΓΕΝΙΚΑ» 

«Προμήθεια σκυροδέματος για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»,                 

με α/α 99. 

 

   
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
                                                       ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ι:ΑΝΝΗΣ                                                              ΜΕΡ:ΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕ:ΡΓΙΟΣ 
                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Τιτάκη<Λεονταράκη Ελένη, 2)Μαυράκης Γεώργιος, 3)Κουτεντάκης Χαράλα	πος, 4)Πουλινάκης 
Μανούσος, 5)Χαριτάκης Ε		ανουήλ, 6)Γκιαουράκη<Ματθαιάκη Παρασκευή, 7)Ξηρουδάκης Ιωάννης, 
8)Κουρτάκης Νικόλαος, 9)Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας, 10)Πετρακογιώργη<Ανυφαντάκη Μαρία, 
11)Φασο	υτάκης Ιωάννης, 12)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 13)Καργάκης Νικόλαος, 14)Κοκαράκης 
Χαρίλαος, 15)Κα	πουράκης Σάββας, 16)Μανιουδάκης Κων/νος. 
 
                Ακριβές Απόσπασ	α 

                       Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 
 
 
                        ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ  Ι:ΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΑΙΡΩΗ1-Π2Ε


