
 

 
  

 
 
 
 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 16/09-07-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ υμβουλίου. 
 

        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 09-07-2019 θμζρα Σρίτθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε ςε δθμόςια 
τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 9496/05-07-

2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και 
επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
Ο Δ.Σ. Τςικνάκησ Γεώργιοσ δεν προςκλήθηκε ςτη ςυνεδρίαςη ςε εφαρμογή τησ αριθμ. 91/27-05-2019 Απόφαςησ τησ 
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Κρήτησ. 
Ο Δ.Σ. Μαυράκησ Γεώργιοσ προςκλήθηκε κανονικά ςτη ςυνεδρίαςη λόγω κατάθεςησ προςφυγήσ ςτο Συμβοφλιο τησ 
Επικρατείασ κατά τησ αριθμ. 91/27-05-2019 Απόφαςησ τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Κρήτησ. 
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

1. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ                                                                 1.  Σιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ 

2. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ                                                                   2.  Σςικνάκθ Αλεξάνδρα 

3. Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσιοσ                                                   3.  Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ 

4. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ                                                                4.  Πουλινάκθσ Μανοφςοσ 

5. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι                                      5.  Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ 

6. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ                                                                  6.  Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 

7. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ                                                                  7.  Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 

8. Χαλκιαδάκθσ Ηαχαρίασ                                                               8.  Καμπουράκθσ άββασ 

9. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία                                      9.  Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 

10. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ                                                            10.  πινκάκθσ Μιχαιλ 

11. Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ                                                              11.  Παπουτςάκθσ Νικόλαοσ 

12. Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

13. Καργάκθσ Νικόλαοσ 

14. Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 

15. Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων και ο 
γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                        Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε ότι ζχει προκφψει 
                  τζςςερα κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ του κατεπείγοντοσ.   
                  Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ τα αναφερόμενα τθσ παρ. 5 του άρκρου 65 του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α') (όπωσ  
                  τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Αϋ 93/2014), ορίηεται ότι:  «Ζνα (1) μινα  
                  πριν από τθ διενζργεια των εκλογϊν και μζχρι τθν εγκατάςταςθ των νζων δθμοτικϊν αρχϊν, το δθμοτικό  
                  ςυμβοφλιο αποφαςίηει μόνο για κζματα που αναφζρονται ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ εξαιρετικά επείγουςασ και  
                  απρόβλεπτθσ ανάγκθσ, κακϊσ και για κζματα που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων»,  ςτα  
                  πλαίςια του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD LEADER Ν. Θρακλείου,  υπομζτρο 19.2,  δράςθ  19.2.4.3 : «τιριξθ για  
                  επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και  υποδομζσ  αναψυχισ,  ανάπλαςθσ,  τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και  
                  τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ.  ςθμάνςεισ,  κοινόχρθςτοι  χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν,  
                  ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.)» ,θ παροφςα απόφαςθ απαιτείται να πραγματοποιθκεί άμεςα τθν παροφςα περίοδο,  
                  για το λόγο  ότι υπάρχει προκεςμία.  Σο ςϊμα ενζκρινε το κατεπείγον και αποφαςίςτθκε ομόφωνα να ςυηθτθκεί.  
                  τθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν τα κζματα τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ. 
                        

                 Θζμα: 4ον    ΕΝΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ:    Αποδοχή χρηματοδότηςησ για ζνταξη τησ πράξησ με τίτλο «Διαμόρφωςη 

                 Πλατείασ Λίςταρου» με κωδικό ΟΠΑΑ 0010893647, τροποποίηςη τεχνικοφ προγράμματοσ του Δήμου Φαιςτοφ. 
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Αριθμ. Απόφαςησ: 121/2019 

 

Ο Γήκαξρνο. θ. Αξκνπηάθεο Γεώξγηνο εηζεγήζεθε ην  ζέκα θαη είπε: 
 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ 113/2019 απόθαζε ηεο αλαθέξεη ηα εμήο: 
 

τα πλαίςια του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD LEADER Ν. Θρακλείου,  υπομζτρο 19.2,  δράςθ  19.2.4.3 : 
«τιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και  υποδομζσ  αναψυχισ,  ανάπλαςθσ,  
τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ.  ςθμάνςεισ,  κοινόχρθςτοι  
χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.)» κατατζκθκε θ πρόταςθ με τίτλο   με 
τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΠΛΑΣΕΙΑ ΛΙΣΑΡΟΤ», που αφορά τθν ανάπλαςθ και τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ 
ενόσ τμιματοσ του οικιςμοφ Λιςτάρου του Διμου Φαιςτοφ με τθ δθμιουργία πλατείασ. Θ περιοχι 
παρζμβαςθσ είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ  526 τ.μ. και ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 56.200,00 
ευρϊ. 
 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα: 
2142/7-5-19 ζγγραφο τθσ ΕΤΔ τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ & 

726/23-5-19 ζγγραφο τθσ Αναπτυξιακισ Θρακλείου ΑΑΕ ΟΣΑ, 
θ παραπάνω πρόταςθ είναι επιλζξιμθ προσ χρθματοδότθςθ και με το 726/23-5-19 ζγγραφο τθσ 
Αναπτυξιακισ Θρακλείου ΑΑΕ ΟΣΑ, ο Διμοσ Φαιςτοφ πρζπει να προβεί ςτισ ενζργειεσ που προτείνονται 
παρακάτω: 
 

Προτείνεται: 
Α) Αποδοχι χρθματοδότθςθσ για ζνταξθ τθσ πράξθσ με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΠΛΑΣΕΙΑ ΛΙΣΑΡΟΤ» με 
κωδικό ΟΠΑΑ 0010893647 προχπολογιςμοφ 56.200,00 ευρϊ. 
Β)  Σροποποίθςθ του τεχνικοφ προγράμματοσ του Διμου Φαιςτοφ προκειμζνου να ενταχκεί το ζργο. 
 
 Σν Γ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  
 

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

Α) Σθν αποδοχι χρθματοδότθςθσ για ζνταξθ τθσ πράξθσ με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΠΛΑΣΕΙΑ ΛΙΣΑΡΟΤ» με 
κωδικό ΟΠΑΑ 0010893647 προχπολογιςμοφ 56.200,00 ευρϊ. 
Δγγξαθή ζην ζθέινο ηωλ εζόδωλ κε δεκηνπξγία λένπ ΚΑ 1321.0006 κε ηίηιν  «ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΛΑΣΔΗΑ 
ΛΗΣΑΡΟΤ»,, πνζνύ 56.200,00 επξώ . 
Δγγξαθή ζην ζθέινο ηωλ εμόδωλ κε δεκηνπξγία λένπ ΚΑ 64.7332.0002 κε ηίηιν «ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΛΗΣΑΡΟΤ»,, πνζνύ 56.200,00 επξώ . 
Β) Σελ  ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο  2019 ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ κε εγγξαθή ζην παξάξηεκα 
«Σ.Κ. ΚΟΤΔ » ηεο ΓΔ ΜΟΗΡΩΝ κε ηίηιν «ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΛΗΣΑΡΟΤ», κε α/α 12 πξνθεηκέλνπ 
λα εληαρζεί ην έξγν. 
Γ) Ο νξηζκόο ηνπ Γεκάξρνπ Γεωξγίνπ Αξκνπηάθε ωο Νόκηκνο εθπξόζωπνο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο 

     

  Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη ωο θαηωηέξω. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                              ΜΔΡΩΝΗΑΝΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 
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                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Μαπξάθεο Γεώξγηνο, 2)Υνπζηνπιάθεο Φαλνύξηνο, 3)Υαξηηάθεο Δκκαλνπήι, 4)Γθηανπξάθε-Μαηζαηάθε 
Παξαζθεπή, 5)Ξεξνπδάθεο Ηωάλλεο, 6)Κνπξηάθεο Νηθόιανο, 7)Υαιθηαδάθεο Εαραξίαο, 
8)Πεηξαθνγηώξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, 9)Φαζνκπηάθεο Ηωάλλεο, 10)Κνπιεληάθεο Ηωάλλεο, 
11)Νηθνιηδάθεο Γξεγόξηνο, 12)Καξγάθεο Νηθόιανο, 13)Κνθαξάθεο Υαξίιανο. 
 
                Αθξηβέο Απόζπαζκα 

                       Ο Πξόεδξνο Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
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