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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 29/09-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 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  

• Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

• Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

• Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

• Νεονάκης Ευάγγελος 

• Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

• Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

• Πωλιουδάκης Ανδρέας 

• Φανουράκη Στυλιανή 

• Νικολακάκης Ιωάννης 

• Καρανδινός Στυλιανός 

• Θεοδωράκης Γεώργιος 

• Καργάκης Νικόλαος 

• Μαρκάκος Κων/νος 

• Τζαγκαράκης Αντώνιος 

• Καργάκης Εμμανουήλ 

• Μαθιουδάκης Ιωάννης 

• Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

• Καπελλάκης Νικόλαος 

• Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

• Καμπουράκης Σάββας 

• Σταθοράκης Γεώργιος 

• Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

• Σαριδάκης Εμμανουήλ 

• Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

• Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

• Κυριακάκης Αντώνιος 

• Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

ΑΔΑ: 7ΧΦΡΩΗ1-ΧΙΧ



        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 δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 1
ΟΝ

    ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ψήφισμα συμπαράστασης στον Διοικητή Αστυνομικού 

Τμήματος Μοιρών. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 199/2019 

 

Ο ∆ήµαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 

Με αφορµή την αποµάκρυνση του ∆ιοικητή του Αστυνοµικού Τµήµατος ∆ήµου 
Φαιστού ζητώ από το Σώµα να ψηφίσει θετικά ως ένδειξη συµπαράστασης την 
επιστροφή του συγκεκριµένου Αστυνοµικού στα καθήκοντα του, ως είχε έως σήµερα 
Ο Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης δήλωσε ότι δεν 
ψηφίζει. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και µετά από 
διαλογική συζήτηση 
 
                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α                           
 

 
"Επιθυµούµε να εκφράσουµε τη στήριξη µας στο ∆ιοικητή του Αστυνοµικού 
Τµήµατος Φαιστού και ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσει πως η πλειοψηφία των µελών 
του θα ευρίσκονται στο πλευρό αυτού µέχρι και την πλήρη απεµπλοκή του από την 
αδόκητη δικαστική περιπέτεια του. 
Ο συγκεκριµένος Αξιωµατικός αποτελεί κατά πλήρη οµολογία ορόσηµο στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς για την αναδιοργάνωση της αστυνοµικής πολιτικής 
την οποία µε δικές του  ενέργειες και εν γένει πρωτοβουλία επέφερε µε αισθητά 
αποτελέσµατα στην συνείδηση όλων µας ως προς την εξασφάλιση της δηµόσιας 
ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, την 
άσκηση της γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας, την πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήµατος. 
Σε όλα αυτά τα επίπεδα η συµβολή του ∆ιοικητή µας αποτελεί και θα αποτελεί για 
πολλά χρόνια κεφάλαιο για την περιοχή. 
∆εν είναι υπερβολή να πει κανείς πως η επιλογή από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ ενός 
Αξιωµατικού τέτοιου βεληνεκούς για την ηγεσία της Αστυνοµίας στη Μεσσαρά µας 
εξέπληξε ευχάριστα όταν αυτό ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του τρέχοντος 
έτους.Αυτό όµως που ξεπέρασε τις προσδοκίες µας ήταν το γεγονός ότι ένας και 
µόνο άνθρωπος, κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ κυριολεκτικά, µε συντονισµένες 
ενέργειες, µε πλάνο και µεθοδικότητα να αλλάξει όλη την εικόνα της Αστυνοµίας στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς. Αυτό είχε ως άµεσο αντίκτυπο οι πολίτες του 
∆ήµου µας να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς σε µία περιοχή που τα προηγούµενα 
χρόνια ως γνωστόν είχε ταλαιπωρηθεί έντονα από την παραβατικότητα. Με την 
ανακοίνωση αυτή επιθυµούµε να επαναλάβουµε τη στήριξη µας προς το πρόσωπο 
του ∆ιοικητή του Αστυνοµικού Τµήµατος Φαιστού µέχρι και την πλήρη διαλεύκανση 
της υπόθεσης του που ακράδαντα πιστεύουµε ότι θα καταλήξει στην πλήρη 
απαλλαγή του. Επιπλέον µε απόφαση κατά πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Φαιστού θα παραστεί προς ηθική αλλά και έµπρακτη συµπαρασταση 

ΑΔΑ: 7ΧΦΡΩΗ1-ΧΙΧ



προς αυτό τον Άνθρωπο .... µε την ελπίδα να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο 
σύντοµα στα καθήκοντα του." 
 
Μειοψηφούντος του ∆.Σ. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη ο οποίος δεν ψήφισε. 

 
 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                        ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Φασοµυτάκης Ιωάννης, 2)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 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)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 17)Καπελλάκης Νικόλαος, 
18)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 19)Καµπουράκης Σάββας, 20)Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρία, 21)Σαριδάκης Εµµανουήλ,22)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 
23)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 24)Κυριακάκης Αντώνιος, 25)Ζαχαριουδάκης 
Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

ΑΔΑ: 7ΧΦΡΩΗ1-ΧΙΧ


		2019-12-10T13:05:49+0200
	Athens




