
 

 

  

 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 17/02-08-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 02-08-2019 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 

10586/29-07-2019 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.  Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή 

4. Κουτεντάκης Χαράλαμπος                                                         4.  Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

5. Πουλινάκης Μανούσος                                                              5.  Μανιαδάκης Ιωάννης 

6. Χαριτάκης Εμμανουήλ                                                                6.  Κουλεντάκης Ιωάννης 

7. Ξηρουδάκης Ιωάννης                                                                  7.  Φραγκιαδάκης Διονύσιος 

8. Κουκουλάκης Ιωάννης                                                                8.  Καμπουράκης Σάββας 

9. Κουρτάκης Νικόλαος                                                                  9.  Σπινθάκης Μιχαήλ 

10. Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας                                                             10. Παπουτσάκης Νικόλαος 

11. Φασομυτάκης Ιωάννης 

12. Νικολιδάκης Γρηγόριος 

13. Καργάκης Νικόλαος 

14. Κοκαράκης Χαρίλαος 

15. Μερωνιανάκης Γεώργιος 

16. 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 οκτώ 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. 

                        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΤΦ9ΩΗ1-Ε9Μ



 

 

  

Θέμα: 4ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΜΜΟΥ» στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-

2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLID/LEADER», 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ), ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: 

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLID/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 141/2019 

 

Ο ∆ήµαρχος. κ. Αρµουτάκης Γεώργιος εισηγήθηκε το  θέµα και είπε: 
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΜ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΟΙΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΜΜΟΥ». 

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης ορίζεται η παραλία Μάταλα και η παραλία Κόκκινη Άμμος, του 

Δήμου Φαιστού. 

 

Προς ανάθεση υπηρεσίες: 

 

1. Δειγματοληπτική «χαρτογράφηση» - φωτογράφηση της χλωρίδας και πανίδας της παράκτιας 

περιοχής – παραλίας. Μια για κάθε παραλία. Δύο (2) στο σύνολο. 

2. Συγγραφή κειμένων για θαλάσσια & χερσαία χλωρίδα και πανίδα. Για κάθε παραλία. Δύο (2) στο 

σύνολο. 

3. Δημιουργία μακέτας με σημεία ενδιαφέροντος χλωρίδας και πανίδας, παράκτιας ζώνης –παραλίας. 

Για κάθε παραλία. Δύο (2) στο σύνολο. 

4. Σύνταξη μελέτης αναβάθμισης και περιβαλλοντικής προστασίας του παράκτιου μετώπου-παραλίας 

με στόχο της πιστοποίηση της παραλίας ως αειφόρος παραλία. Για κάθε παραλία. Δύο (2) στο 

σύνολο. 

5. Κατασκευή ξύλινης όψεων πινακίδας ενημέρωσης λουομένων με τοποθέτηση της μακέτας με τα 

σημεία ενδιαφέροντος διαστάσεων 1Χ1m, σε Ελληνικά και Αγγλικά. Για κάθε παραλία. Δύο (2) στο 

σύνολο. Η τοποθέτηση των πινακίδων είναι ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής των παραλιών. 

6. Εκτύπωση και πλαστικοποίηση 500 φυλλαδίων Α5 δύο όψεων σε Αγγλικά και Ελληνικά για την 

ενημέρωση των λουομένων. Τα κείμενα πάνω στα φυλλάδια δεν θα πρέπει  να υπερβαίνουν τις 100 

με 150 λέξεις. Ένα και για τις δύο παραλίες. Ένα (1) στο σύνολο. 

7. Κατασκευή ιστοσελίδας σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά) που θα πληροί τις 

προδιαγραφές για τη συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών καο 

υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web 

Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ, 

ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ». Μια και για τις δύο παραλίες. Μια (1) στο 

σύνολο. 

8. Μετάφραση κειμένων σχετικά με την χλωρίδα και την πανίδα της παράκτιας περιοχής-παραλίας 

(θαλάσσιας και χερσαίας) σε Αγγλικά, για εισαγωγή των κειμένων στο αντίστοιχο website. Για κάθε 

παραλία. Δύο (2) στο σύνολο. 

9. Διεξαγωγή μίας (1) εκδήλωσης-ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα προστασίας 

του περιβάλλοντος – παράκτιας ζώνης – παραλίας. Μια και για τις δύο παραλίες. Μια(1) στο σύνολο. 

10. Ετοιμασία – συγγραφή ερωτηματολογίων ικανοποίησης των λουομένων της παραλίας σε τρεις (3) 

γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Δύο (2) στο σύνολο. 

11. Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης λουομένων και απαιτήσεων με τη χρήση ερωτηματολογίων 

(συλλογή ερωτηματολογίων) για την παραλία από εξειδικευμένο συνεργάτη για την χρονική περίοδο 

Ιούνιος 2020 με τέλος Σεπτεμβρίου 2020.Για κάθε παραλία. Δύο (2) στο σύνολο. 

12. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων συλλογής τρων ερωτηματολογίων και συγγραφής του 

αντίστοιχου report, μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των ερωτηματολογίων (περίπου Νοέμβριος 

με Δεκέμβριος 2020). Μια και για τις δύο παραλίες. Μια (1) στο σύνολο. 

ΑΔΑ: ΩΤΦ9ΩΗ1-Ε9Μ



 

 

  

13. Δημιουργία ενημερωτικού video διάρκειας το μέγιστο 3 λεπτών παράκτιας περιοχής-παραλίας με 

υποβρύχιες, επίγειες και εναέριες λήψεις με επίκεντρο την χλωρίδα και πανίδα της παράκτιας 

περιοχής. Ένα και για τις δύο παραλίες. Ένα (1) στο σύνολο. 

14. Δημιουργία ενημερωτικού online flyer σε μορφή pdf με φωτογραφίες από την παράκτια (θαλάσσια 

και χερσαία) χλωρίδα και πανίδα (υποβρύχιες και εναέριες λήψεις) της παραλίας. Ένα και για τις δύο 

παραλίες. Ένα(1) στο σύνολο. 

 

Στα πλαίσια της δράσης 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση κα αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 

χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβ/κής ευαισθητοποίησης», θα κατατεθεί η πρόταση 

με τίτλο «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΤΑΛΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΜΜΟΥ». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 49.600,00 ευρώ. 

Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Φαιστού, 

κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/2016. 

Προτείνεται: 

Α) Η έγκριση της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της παραπάνω υπηρεσίας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΞΑΠΤΥΞΗΣ Της ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLID/LEADER», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ), ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLID/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ. 

Β) Η εγγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φαιστού. 

Γ) Η έγκριση της μελέτης «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΜΑΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΜΜΟΥ» και η έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης τα οποία 

αποτελούν μέρος της παρούσας εισήγησης. 

Δ)  Ο ορισμός του Δημάρχου Γεωργίου Αρμουτάκη ως  Νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου για την υπογραφή 

όλων των σχετικών με την πρόταση δικαιολογητικών. 

Ε) Ο Δήμος Φαιστού θα αναλάβει την συντήρηση του έργου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 
                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 

Α) Την έγκριση της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της παραπάνω υπηρεσίας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΞΑΠΤΥΞΗΣ Της ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLID/LEADER», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ), ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLID/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ. 

Β) Την εγγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φαιστού. 

Γ) Την έγκριση της μελέτης «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΜΑΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΜΜΟΥ» και η έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης τα οποία 

αποτελούν μέρος της παρούσας εισήγησης. 

Δ) Τον ορισμό του Δημάρχου Γεωργίου Αρμουτάκη ως  Νόμιμου εκπρόσωπου του Δήμου για την υπογραφή 

όλων των σχετικών με την πρόταση δικαιολογητικών. 

Ε) Ο Δήμος Φαιστού θα αναλάβει την συντήρηση του έργου. 
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  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

                                                       ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                              ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Μαυράκης Γεώργιος, 2)Χουστουλάκης Φανούριος, 3)Κουτεντάκης Χαράλαμπος, 4)Πουλινάκης 

Μανούσος, 5)Χαριτάκης Εμμανουήλ, 6)Ξηρουδάκης Ιωάννης, 7)Κουκουλάκης Ιωάννης, 8)Κουρτάκης 

Νικόλαος, 9)Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας, 10)Φασομυτάκης Ιωάννης, 11)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 12)Καργάκης 

Νικόλαος, 13)Κοκαράκης Χαρίλαος, 14)Μανιουδάκης Κων/νος. 

 

                Ακριβές Απόσπασμα 

                       Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

                                           ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
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