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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 24/14-10-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα 

από την αριθμ. 13841/07-10-2019 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. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                        1.  Φασομυτάκης Ιωάννης 

2. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος                                                     2.  Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

3. Νεονάκης Ευάγγελος 

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

5. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

6. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

7. Φανουράκη Στυλιανή 

8. Νικολακάκης Ιωάννης 

9. Καρανδινός Στυλιανός 

10. Θεοδωράκης Γεώργιος 

11. Καργάκης Νικόλαος 

12. Μαρκάκος Κων/νος 

13. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

14. Καργάκης Εμμανουήλ 

15. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

16. Καπελλάκης Νικόλαος 

17. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

18. Καμπουράκης Σάββας 

19. Σταθοράκης Γεώργιος 

20. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

21. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

22. Κουρτάκης Ζαχαρίας 

23. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

24. Κυριακάκης Αντώνιος 

25. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        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 ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα. 

                        

 Θέμα: 14
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Τροποποίηση Π/Υ/ οικ. έτους 2019 με αποδοχή χρηματοδότησης 

για την καταβολή της  εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού που συμμετείχαν στην 

προπαρασκευή και διεξαγωγή των εθνικών εκλογών της 7
ης

 Ιουλίου 2019 . 
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Η Αντιδήµαρχος κ. Φανουράκη Στυλιανή εισηγήθηκε το  θέµα είπε τα εξής: 
 

Με την υπ’ αριθµό 67723/30.9.2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 

επιχορηγήθηκε ο ∆ήµος Φαιστού µε το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400 €) 

ευρώ για την κάλυψη της αναφερόµενης στο θέµα δαπάνης. 

Με την υπ’ αριθµό 49153/27.6.2019 (ΦΕΚ 2591/27.6.2019 τ. Β΄) εγκύκλιο των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, συγκροτήθηκαν τα ειδικά εκλογικά συνεργεία που 

θα απασχοληθούν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης 

Ιουλίου 2019.  

Με την υπ’ αριθµό 49540/2019 (ΦΕΚ 2641/28.6.2019 τ. Β΄) κοινή Υπουργική απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίστηκε το ύψος της εκλογικής 

αποζηµίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν στην 

προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 

Με την υπ’ αριθµό 844/9156/1.7.2019 απόφαση του ∆ηµάρχου Φαιστού 

συγκροτήθηκαν τα ειδικά εκλογικά συνεργεία του ∆ήµου Φαιστού. 

Με την υπ’ αριθµό 9576/9.7.2019 βεβαίωση του ∆ηµάρχου Φαιστού ολοκληρώθηκε η 

εργασία της προετοιµασίας και διεξαγωγής των εκλογών. 

Στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2019 δεν υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 

για την εν λόγω δαπάνη προκειµένου ν’ αποδώσουµε τα δικαιούµενα χρήµατα στους 

υπαλλήλους που εργάστηκαν για την διεξαγωγή των εκλογών και προτείνουµε την 

τροποποίηση του προϋπολογισµού, την αποδοχή της χρηµατοδότησης των δέκα χιλιάδων 

τετρακοσίων (10.400 €) ευρώ, την εγγραφή τους στον Κ.Α. 1211.0001 των εσόδων και την 

µεταφορά τους µέσω του αποθεµατικού προς ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 70.6012 των εξόδων για 

την απόδοση των χρηµάτων στους υπαλλήλους του ∆ήµου Φαιστού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φαιστού µε την υπ’ αριθµό 167/2019 απόφασή της,  

την οποία σας διαβιβάζουµε, εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισµού µε την 

αποδοχή της χρηµατοδότησης των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400 €) ευρώ, την 

εγγραφή τους στον Κ.Α. 1211.0001 των εσόδων και την µεταφορά τους µέσω του 

αποθεµατικού προς ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 70.6012 των εξόδων για την απόδοση των 

χρηµάτων στους υπαλλήλους του ∆ήµου Φαιστού. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιδηµάρχου και µετά από 

διαλογική συζήτηση, 
 

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

Την τροποποίηση του προϋπολογισµού µε την αποδοχή της χρηµατοδότησης των 

δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400 €) ευρώ, την εγγραφή τους στον Κ.Α. 1211.0001 των 

εσόδων και την µεταφορά τους µέσω του αποθεµατικού προς ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 70.6012 

των εξόδων για την απόδοση των χρηµάτων στους υπαλλήλους του ∆ήµου Φαιστού. 
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      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
                                                       ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                              ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 2)Νεονάκης Ευάγγελος, 3)Σκαντζάκης Ιπποκράτης, 
4)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 5)Φανουράκη Στυλιανή, 6)Πωλιουδάκης Ανδρέας, 
7)Νικολακάκης Ιωάννης, 8)Καρανδινός Στυλιανός, 90)Θεοδωράκης Γεώργιος, 
10)Καργάκης Νικόλαος, 11)Μαρκάκος Κων/νος, 12)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 13)Καργάκης 
Εµµανουήλ, 14)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 15)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 16)Καµπουράκης 
Σάββας, 17)Σταθοράκης Γεώργιος, 18)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 19)Σαριδάκης 
Εµµανουήλ, 20)Κουρτάκης Ζαχαρίας, 21)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 22)Κυριακάκης 
Αντώνιος, 23)Ζαχαριουδάκης Ιωάννης. 
      
   Ακριβές Απόσπασµα 

           Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                             ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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