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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 Φανούριος                                                        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.  Η λήψη της  

                  συγκεκριμένης απόφασης απαιτείται να πραγματοποιηθεί  άμεσα στην παρούσα περίοδο παρά τα αναφερόμενα στο  

                  άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 που αφορά στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παρούσα απόφαση θεωρείται 

            κατεπείγουσα προκειμένου  να  συνεχίσει να υπάρχει  παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Αλιευτικό Καταφύγιο Κόκ.   

            Πύργου, για λόγους που σχετίζονται με την  ∆ηµόσια  ασφάλεια  των µετακινήσεων  αλλά και την οµαλή  εν  

          γένει  λειτουργία της Λιµενικής Υποδοµής . Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφασίστηκε ομόφωνα να  

            συζητηθεί. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης. 

                        

                 Θέμα: 8ον ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Εξόφληση ληξιπρόθεσμου λογαριασμού ΔΕΗ Α.Ε.  του Δημοτικού Λιμενικού 

                 Ταμείου Φαιστού που αφορά το Αλιευτικό Καταφύγιο Κόκκινου Πύργου, Δ.Κ. Τυμπακίου 

 

Αριθμ. Απόφασης: 125/2019 

 

      Ο  κ. ∆ήµαρχος   και Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Φαιστού (Ν.Π.∆.∆.)  εισηγήθηκε  το     

   θέµα ως  εξής :            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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               Όπως ορίζεται   µε τις παρ. 1 & 5  του Άρθρου  65 « Αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου»  του Ν.     

            3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87τ.Α΄/2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  :  

              «1.Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που  

            ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό    

            συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του. 

            5. 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. ……   » (ΥΠ.ΕΣ.25933/15.07.2013) 

      Επίσης  σύµφωνα  µε την παρ. 1 του Άρθρου 244  «∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία» του Ν. 3463/2006  

   (Φ.Ε.Κ.114τ.Α΄/ 08.06.2006) :  

     «1. Λιµενικά Ταµεία που συνιστώνται, ως δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κατά τις  διατάξεις  

   του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) λειτουργούν σύµφωνα µε τις  ρυθµίσεις των άρθρων  239   

   επόµενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος….» 

 

                Ενώ στο Άρθρο 46 «Συµψηφισµός  λειτουργικών δαπανών Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. τους » του  Ν.  

             4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107τ.Α΄/ 31.07.2017)  ορίζεται  ότι :    

                «Τα χρηµατικά ποσά που αφορούν δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και  

            ύδρευσης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ∆ήµων, συµπεριλαµβανοµένων των σχολικών  

             επιτροπών, τα οποία εξοφλούνται µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισµού του δήµου που τα  

             έχει συστήσει, µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, παρακρατούνται και συµψηφίζονται µε  

             τους προς απόδοση από το δήµο προβλεπόµενους πόρους υπέρ αυτών. Συµψηφισµοί που  διενεργήθηκαν  

             µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε εκτέλεση αποφάσεων δηµοτικού συµβουλίου θεωρούνται ότι  

             διενεργήθηκαν νόµιµα.» 

                 Περαιτέρω  αναφέρεται ότι : 

               Tο  Δημοτικό  Λιμενικό Ταμείο  (Δήμου) Φαιστού  (Ν.Π.Δ.Δ.) δημιουργήθηκε με τροποποίηση του 

καταστατικού του πρώην Δ.Λ.Τ. Μοιρών (Αρ. Αποφ. 7884/14.07.2011 Γ.Γ. Περ. Κρήτης  - Φ.Ε.Κ.1806τ. 

Β΄/10.08.2001)   (επισυν. ως -1-) 

                      Τα στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ.  είναι :   Α.Φ.Μ. 099304950 , Δ.Ο.Υ. :  Ηρακλείου  Κρήτης  (Ν.Π.Δ.Δ.) , έχει  έδρα   

             στον  Κόκ. Πύργο  της  Δ.Κ. Τυμπακίου  και προσωρινά  στεγάζεται  στα Γραφεία της  Δ.Κ. Τυμπακίου . 

                 Το  Δ.Λ.Τ. Φαιστού έως  την 29.12.2017 είχε στην δικαιοδοσία του μόνο  το  μικρό Αλιευτικό καταφύγιο  

              Καλών  Λιμένων στον  ομώνυμο οικισμό της  Τ.Κ. Πηγαϊδακίων  στην Νότια Κρήτη. 

                 Μετά  την Υ.Α. 3113.10-9/92014/2017 - Φ.Ε.Κ. 4389τ.Β΄/29.12.2017 με θέμα «Τροποποίηση  της υπ’ αρ.  

              8312.5/11/2007/18.06.2007 (τ.1080Β’) Υ.Α.………Τροποποίηση της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα  

              Ηρακλείου Α.Ε.» (επισυν ως -2-)   το Δ.Λ.Τ. Φαιστού ανέλαβε    πρόσφατα  αρμοδιότητες  φορέα   

                διοίκησης  και εκμετάλευσης  για το Αλιευτικό Καταφύγιο  Κόκκινου   Πύργου της  Δημ. Κοιν. Τυμπακίου ,      

              στον κόλπο της Μεσαράς (Νότια –Κεντρική Κρήτη) .   

                 Μέχρι την  28.12.2017 την διαχείριση και εκμετάλλευση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κοκ. Πύργου είχε ο     

              Ο.Λ.Η. Α.Ε. (πρώην Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου) 

                 Ο Οργανισμός  Λιμένα Ηρακλείου (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) με  τα : 

                 α) Αρ. Πρωτ. 3994/12.07.2018 (Α.Π. 8323/13.07.2018 Δ. Φαιστού) (επισυν ως -3-)  και  

       β) Αρ. Πρωτ.  3328/31.05.2019 (Α.Π. 7632/03.06.2019 Δ. Φαιστού) (επισυν ως -4-)  έγγραφα  του ,  μας  

    απέστειλε  προς  εξόφληση τους  μηνιαίους  Λογαριασμούς της  Δ.Ε.Η.  Α.Ε. ,   

    με φερόμενο ιδιοκτήτη  «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ»  ,      

    Αριθμό Παροχής < 554767460-010> στην Δ/νση : ΚΟΚ. ΠΥΡΓΟΣ – ΤΥΜΠΑΚΙΟΝ  70200 , που αφορούσαν  

    την δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  στο Αλιευτικό  Καταφύγιο  Κόκκινου  Πύργου ,      

    µε ηµεροµηνία έκδοσης  από 12.02.2018  έως  και τον λογαριασµό που εκδόθηκε  την 16.05.2019 και αφορά    

    περίοδο  κατανάλωσης   από 08.04.2019 έως 11.05.2019 και  ποσόν  προς  εξόφληση  6.751,00€  
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       Την 20.06.2019 συνεργείο της  ∆.Ε.Η. Α.Ε.  διέκοψε την παροχή  ηλεκτρικού ρεύµατος µε Αρ. <  

    554767460-010> στην εγκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κόκκινου Πύργου  (Χερσαία  Ζώνη  ,  

    Κρηπιδώµατα κ.τ.λ.) , ενώ πληροφορηθήκαµε από την ∆.Ε.Η. Α.Ε.  ότι  ο ανεξόφλητος Λογαριασµός  µας    

    µέχρι την 13.06.2019  ανέρχεται   στο ποσόν  των  7.161,00 €. 

 

        Λόγοι που σχετίζονται  με έλλειψη προσωπικού και οργανωτικά θέματα Δήμου  και  Δ.Λ.Τ. Φαιστού  

    (Ν.Π.Δ.Δ.) εμπόδισαν την μέχρι σήμερα  έγκαιρη εξόφληση  των Λογαριασμών Δ.Ε.Η. , παρά το ότι αυτοί  

    αποστέλλονται   τακτικά  από την αρμόδια υπηρεσία  του  Ο.Λ.Η. Α.Ε.  προς  τον Δήμο – Δ.Λ.Τ.  Φαιστού . 

 

       Το  Δ.Λ.Τ. Φαιστού  (Ν.Π.Δ.Δ.)  δεν  έχει  σήμερα  Προϋπολογισμό  ούτε   Οικονομική  - Διοικητική   

    λειτουργία. 

       Το   Δ.Λ.Τ. Φαιστού από την συστατική του Πράξη  ως  Ν.Π.Δ.Δ.  (Φ.Ε.Κ.1806τ. Β΄/2001) προβλέπεται  να  

    επιχορηγείται  από  τον  Προϋπολογισμό του Δήμου Φαιστού   με το ποσόν των  40.000,0€ ετησίως 

    «……..πάντα ανάλογα με την οικονομική   δυνατότητα του Δήμου και τις πραγματικές ανάγκες του νομικού    

    προσώπου, η οποία θα βαρύνει την υπό Κ.Α 6715.0003  πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Φαιστού  

    οικονομικού έτους 2011. Ανάλογη πρόβλεψη θα γίνει και για τα επόμενα οικονομικά έτη………………………..»  

    (Φ.Ε.Κ.1806τ. Β΄/2001) 

        Μέχρι σήμερα   το  Δ.Λ.Τ. Φαιστού  δεν έχει λάβει  ποτέ την ετήσια επιχορήγηση του  επί εννέα (9) έτη , ενώ   

    η διαθέσιμη πίστωση  είναι 15.000,00€   (εγγεγραμμένη  στον Κ.Α.  6715.0003  του Π /Υ 2019) . 

 

       Η  έλλειψη  ηλεκτρικής  ενέργειας   εµποδίζει την  οµαλή  λειτουργία   της Λιµενικής εγκατάστασης ,  

    ενώ η έλλειψη  φωτισµού  κατά την διάρκεια  της  νύχτας  καθιστά  επικίνδυνες  τις  µετακινήσεις  πεζών  

    και οχηµάτων  στον  χερσαίο- κοινόχρηστο  χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου Κοκ. Πύργου , δεδοµένου  

    ότι αυτό ευρίσκεται  Εντός ορίων του  οµώνυµου Οικισµού και  σε κατοικηµένη περιοχή. 

 

       Με το Αρ. Πρωτ. 8720/21.06.2019 (εξερχ. Δήμος  Φαιστού) έγγραφο  μας  προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε.  (επισυν. ως      

    5-  αλλά και προφορική συνεννόηση ,    παρακαλέσαµε για την επανασύνδεση  της παροχής ηλεκτρικού  

    ρεύµατος   στην εγκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κόκ. Πύργου  ,  προκειµένου  να συνεχίζεται  

    απρόσκοπτα η λειτουργία της, όπως και να αποφευχθεί  τυχόν  θαλάσσιο ή µη  ατύχηµα  λόγω έλλειψης  

    φωτισµού  και αιτηθήκαµε  µικρή   χρονική παράταση  προκειµένου  να εξοφλήσουµε   την υποχρεωτική   

    λειτουργική  ∆απάνη (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) που  αφορά  ποσόν  7.161,00€     

    ( κατανάλωση µέχρι την 13.06.2019) 

 

       Περαιτέρω  σας  γνωστοποιώ   ότι πρέπει  να δροµολογηθούν άµεσα όλες οι απαιτούµενες  ενέργειες    

    προκειµένου  να αλλάξει  το  όνοµα  στο οποίο εκδίδεται  ο ως άνω λογαριασµός και από  «ΛΙΜΕΝΙΚΟ  

    ΤΑΜΕΙΟ  - ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ»   να µεταβληθεί σε  «∆ΗΜΟΤΙΚΟ   

    ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ∆. ΦΑΙΣΤΟΥ (Ν.Π.∆.∆.)»  προκειµένου να µην υφίσταται  περαιτέρω επιβάρυνση του  

    Ο.Λ.Η.  Α.Ε. ή  κίνδυνος  κατάσχεσης   λόγω  χρέους στην  ∆.Ε.Η. Α.Ε. ,  για οικονοµικές  υποχρεώσεις  του  

    ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Φαιστού που αφορούν το Αλιευτικό Καταφύγιο του Κόκ. Πύργου.  

           

                Το Άρθρο  46  του  Ν. 4483/2017 παρέχει την δυνατότητα συµψηφισµού   λειτουργικών δαπανών Ο.Τ.Α. και   

             των Ν.Π.∆.∆. τους , «…………..τα οποία εξοφλούνται µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισµού  

             του δήµου που τα έχει συστήσει, µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, παρακρατούνται και  

             συµψηφίζονται µε τους προς απόδοση από το δήµο προβλεπόµενους πόρους υπέρ αυτών………….»  

            

                Την  συγκεκριµένη χρονική περίοδο , από 25.04.2019 έως και την 31.08.2019 λόγω των ∆ηµοτικών  

             Εκλογών  υφίσταται  απαγόρευση λήψης Αποφάσεων  ∆ηµοτικού Συµβουλίου   µε εξαίρεση θέµατα  

             «…….που  αναφέρονται  σε έκτακτες περιπτώσεις  εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης…………» 

    ( Άρθρο 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, Εγκ. 12/24344/03.04.2019 ΥΠ.ΕΣ. ως και 25933/15.07.2013) 

 

       Η περίπτωση νέας  διακοπής της παροχής  ηλεκτροδότησης από την ∆.Ε.Η.,  λόγω µη εξόφλησης  της  

    δαπάνης που αντιστοιχεί στην  κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι την 13.06.2019 ,  στην  Λιµενική  
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    Εγκατάσταση  του Κόκ. Πύργου  είναι πιθανή  και θα πρέπει να αποφευχθεί ,  µε την κατά το δυνατόν ταχύτερη  

    οικονοµική τακτοποίηση του θέµατος   , δεδοµένου  ότι η διακοπή  παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας    

    δηµιουργεί  επικίνδυνες  συνθήκες  χρήσης  των  χώρων  της   Λιµενικής  Εγκατάστασης . 

 

       Λαµβάνοντας  υπ’ όψιν τα ανωτέρω  στοιχεία ,  παρακαλώ και  ως Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Λιµενικού  

    Ταµείου Φαιστού , τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου   να   αποφασίσουν   - εγκρίνουν  ή  µη   : 

 
        Για την εξόφληση  του  Λογαριασμού  Δ.Ε.Η. Α.Ε. , με στοιχεία  : όνομα   Πελάτη  Δ.Ε.Η.  :   

     «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ»  ,  Αριθμός Παροχής  <  

     554767460-010> Δ/νση : ΚΟΚ. ΠΥΡΓΟΣ – ΤΥΜΠΑΚΙΟΝ  70200 και  Ποσόν  οφειλής   7.161,00 €. , 

     με χρέωση  του Δήμου  Φαιστού ,  που  αφορά  την  Λιμενική Εγκατάσταση  - Αλιευτικό  Καταφύγιο  

     Κόκ. Πύργου  , την  καθολική διαχείριση   της    οποίας    έχει    το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο   

     Φαιστού  (Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Φαιστού)  ,  

     ενώ  το  ποσόν που θα καταβληθεί - αποτελεί δαπάνη  του Δ.Λ.Τ. Φαιστού - θα παρακρατηθεί   και θα  

     συμψηφιστεί  με τους προς απόδοση  προβλεφθέντες – εγγεγραμένους  πόρους στον Π/Υ 2019 του Δήμου  

     Φαιστού  ως  επιχορήγηση  υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού (Κ.Α.  6715.0003 -  πίστωση   

     15.000,00€. - Π/Υ 2019) 

     δεδομένου ότι  υφίσταται   εξαιρετικά  επείγουσα ανάγκη  εξόφλησης  της δαπάνης προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε.     

     προκειμένου  να  συνεχίσει να υπάρχει  παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Αλιευτικό  Καταφύγιο Κόκ.  

     Πύργου , για λόγους που σχετίζονται με την  δημόσια  ασφάλεια  στις μετακινήσεις , την ασφαλή ναυσιπλοΐα  και  

γενικά την ομαλή  λειτουργία της Λιμενικής Υποδομής . 

 

     Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  ∆ήµου  Φαιστού   αφού  έλαβε υπ’ όψιν    του  τα αναφερόµενα στην ως άνω   

               εισήγηση του  κ. ∆ηµάρχου  και  Προέδρου  του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Φαιστού  και µετά από τις \ 

               τοποθετήσεις   των µελών του  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

 Ότι  υφίσταται   εξαιρετικά  επείγουσα ανάγκη για την  εξόφληση  του  Λογαριασµού  ∆.Ε.Η. Α.Ε. , µε     

    στοιχεία  : όνοµα   Πελάτη  ∆.Ε.Η.  :  «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  - ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -71202  

    ΗΡΑΚΛΕΙΟ»  ,  Αριθµός Παροχής  < 554767460-010> ∆/νση : ΚΟΚ. ΠΥΡΓΟΣ – ΤΥΜΠΑΚΙΟΝ  70200 

και   Ποσόν  οφειλής   7.161,00 €. , 

        Η εξόφληση  θα πραγµατοποιηθεί  λόγω αντικειµενικής  αδυναµίας  του ∆.Λ.Τ. Φαιστού ,  µε χρέωση  

του ∆ήµου  Φαιστού ,  δεδοµένου  ότι  αφορά  την  Λιµενική Εγκατάσταση  - Αλιευτικό  Καταφύγιο Κόκ. 

Πύργου  ,  την  καθολική διαχείριση   της    οποίας    έχει    το  ∆ηµοτικό  Λιµενικό  Ταµείο  Φαιστού  

(Ν.Π.∆.∆.  ∆ήµου Φαιστού)  , 

    ενώ  το  ποσόν που θα καταβληθεί - και  αποτελεί δαπάνη  του ∆.Λ.Τ. Φαιστού - θα παρακρατηθεί   και   

    θα συµψηφιστεί  µε τους προς απόδοση  προβλεφθέντες – εγγεγραµένους  πόρους στον Π/Υ 2019 του  

    ∆ήµου Φαιστού  ως  επιχορήγηση  υπέρ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Φαιστού (Κ.Α.  6715.0003 -   

    πίστωση  15.000,00€. - Π/Υ 2019) 

         Η απόφαση αυτή λαµβάνεται προκειµένου  να  συνεχίσει να υπάρχει  παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Αλιευτικό  Καταφύγιο Κόκ.  Πύργου ,  για λόγους που σχετίζονται µε την  δηµόσια  ασφάλεια  των 

µετακινήσεων , την ασφαλή ναυσιπλοΐα  και  γενικά την οµαλή  λειτουργία της Λιµενικής Υποδοµής .  
 

 

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