
 

 

  

 
 
 
 
                                                                                                                      ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 16/09-07-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-07-2019 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 9496/05-07-

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.  

Ο Δ.Σ. Τσικνάκης Γεώργιος δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση σε εφαρμογή της αριθμ. 91/27-05-2019 Απόφασης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Ο Δ.Σ. Μαυράκης Γεώργιος προσκλήθηκε κανονικά στη συνεδρίαση λόγω κατάθεσης προσφυγής στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας κατά της αριθμ. 91/27-05-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

        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. Νικολακάκης Ιωάννης                                                                 1.  Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη 

2. Μαυράκης Γεώργιος                                                                   2.  Τσικνάκη Αλεξάνδρα 

3. Χουστουλάκης Φανούριοςιος                                                   3.  Κουτεντάκης Χαράλαμπος 

4. Χαριτάκης Εμμανουήλ                                                                4.  Πουλινάκης Μανούσος 

5. Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή                                      5.  Κουκουλάκης Ιωάννης 

6. Ξηρουδάκης Ιωάννης                                                                  6.  Μανιαδάκης Ιωάννης 

7. Κουρτάκης Νικόλαος                                                                  7.  Φραγκιαδάκης Διονύσιος 

8. Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας                                                               8.  Καμπουράκης Σάββας 

9. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία                                      9.  Μανιουδάκης Κων/νος 

10. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                            10.  Σπινθάκης Μιχαήλ 

11. Κουλεντάκης Ιωάννης                                                              11.  Παπουτσάκης Νικόλαος 

12. Νικολιδάκης Γρηγόριος 

13. Καργάκης Νικόλαος 

14. Κοκαράκης Χαρίλαος 

15. Μερωνιανάκης Γεώργιος 

        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 έχει προκύψει 

                  τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος.   

                  Λαμβάνοντας υπόψη μας τα αναφερόμενα της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α') (όπως  

                  τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/2014), ορίζεται ότι:  «Ένα (1) μήνα  

                  πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό  

                  συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και  

                  απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»,  στα  

                  πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου,  υπομέτρο 19.2,  δράση  19.2.4.3 : «Στήριξη για  

                  επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και  υποδομές  αναψυχής,  ανάπλασης,  τουριστικές πληροφορίες και  

                  τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ.  σημάνσεις,  κοινόχρηστοι  χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,  

                  ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)» ,η παρούσα απόφαση απαιτείται να πραγματοποιηθεί άμεσα την παρούσα περίοδο,  

                  για το λόγο  ότι υπάρχει προθεσμία.  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί.  

                  Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης. 

                        

                 Θέμα: 5ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Τροποποίηση Π/Υ οικ. Έτους 2019  του Δήμου Φαιστού με ενίσχυση του  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΑΔΑ: Ω3ΝΜΩΗ1-2ΔΔ



 

 

  

                 ΚΑ 3123.0002 (έσοδα) και του ΚΑ 64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την  

                  αναβάθμιση παιδικών χαρών» με το ποσό των 150,00 ευρώ (σύμφωνα με το έγγραφο από τα Ταμείο  

                  Παρακαταθηκών & Δανείων με αρ. πρωτ. 66621/25-6-2019). 

 

Αριθμ. Απόφασης: 122/2019 

 

Ο ∆ήµαρχος. κ. Αρµουτάκης Γεώργιος εισηγήθηκε το  θέµα και είπε: 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή στην 122/2019 απόφαση της σε ορθή επανάληψη αναφέρει τα εξής: 
 
Σύμφωνα με την  απόφαση με αρ. πρωτ.:61761/2-11-2018 από τον Υπουργείο Εσωτερικών, του προγράμματος 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση  

παιδικών χαρών των δήμων της χώρας,  ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και  με την  163/2018 απόφαση του Δημοτικού 

συμβουλίου έγινε αποδοχή ποσού 202.000,00 ευρώ και πήρε έγκριση με το υπ΄αρ. πρωτ.:16180/27-11-2018  

έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  

 Στη συνέχεια σύμφωνα με αρ. πρωτ.66621/25-6-2019 έγγραφο από το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  

κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου το ποσό των 202.150,00 ευρώ για την «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού 

για την αναβάθμιση παιδικών χαρών»(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).  

Στον Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 202.000,00 ευρώ  

 

Εισηγείται στο Δ.Σ.     

  

Την τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με εγγραφή στον  ΚΑ 1322.0064 (έσοδα ) και στον ΚΑ 

64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» με το 

ποσό των 150,00 ευρώ (σύμφωνα με το έγγραφο από το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  με αρ. 

πρωτ.66621/25-6-2019). 

 
 Το ∆.Σ αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και µετά από διαλογική συζήτηση,  

 
                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 

Την τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με εγγραφή στον  ΚΑ 1322.0064 (έσοδα ) και στον ΚΑ 

64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» με το 

ποσό των 150,00 ευρώ (σύμφωνα με το έγγραφο από το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  με αρ. 

πρωτ.66621/25-6-2019). 

 

 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
                                                       ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                              ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Μαυράκης Γεώργιος, 2)Χουστουλάκης Φανούριος, 3)Χαριτάκης Εµµανουήλ, 4)Γκιαουράκη-Ματθαιάκη 
Παρασκευή, 5)Ξηρουδάκης Ιωάννης, 6)Κουρτάκης Νικόλαος, 7)Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας, 
8)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 9)Φασοµυτάκης Ιωάννης, 10)Κουλεντάκης Ιωάννης, 
11)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 12)Καργάκης Νικόλαος, 13)Κοκαράκης Χαρίλαος. 
 
                Ακριβές Απόσπασµα 

                       Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 
 
 
                        ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

ΑΔΑ: Ω3ΝΜΩΗ1-2ΔΔ
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