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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  

1. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος 

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

24. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. 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 έχουν προκύψει δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 13
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Συμμετοχή  στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

VIII. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 211/2019 

 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Φασοµυτάκης Ιωάννης εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 
Με την υπ’ αριθµό πρωτ. 29816/18-04-2019 (Α∆Α: 64ΣΗ465ΧΘ7-
Υ5Μ) πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµό 
64946/18-09-2019 πρόσκληση καλούνται οι ∆ήµοι να υποβάλλουν 
προτάσεις στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα 
προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και 
δραστηριότητες των ∆ήµων» µε τίτλο «Εκπόνηση µελετών και 
υλοποίηση µέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές µονάδες της 
χώρας». 
Το περιεχόµενο της πρόσκλησης αφορά: 
Α) σύνταξη νέων µελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και 
τεχνικών περιγραφών µονίµων συστηµάτων πυροπροστασίας. 
Β) επικαιροποίηση παλαιών µελετών 
Γ) σύνταξη και παράδοση τευχών δηµοπράτησης για την υλοποίηση 
προβλεπόµενων στη µελέτη µέτρων και µέσων πυροπροστασίας και  
∆) υλοποίηση και συντήρηση µέτρων και µέσων εγκεκριµένης 
µελέτης πυροπροστασίας. 
 
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις Α, Β και Γ χρηµατοδοτείται ποσό 
1.000,00 ευρώ, 1.500,00 ευρώ, 2.000,00 ευρώ για κάθε 
νηπιαγωγεία, δηµοτικά (έως 6/θέσια) και δηµοτικά (άνω των 
7/θέσιων) ή Γυµνάσια ή Λύκεια αντίστοιχα. 
Για την ανωτέρω περίπτωση ∆ χρηµατοδοτείται ποσό 1.500,00 ευρώ, 
200,00 ευρώ, 3.000,00 ευρώ για κάθε νηπιαγωγεία, δηµοτικά (έως 
6/θέσια) και ∆ηµοτικά (άνω των 7/θέσιων) ή Γυµνάσια ή Λύκεια 
αντίστοιχα. 
Κάθε ∆ήµος θα υποβάλλει µια αίτηση χρηµατοδότησης για µία ή 
περισσότερες σχολικές µονάδες. Το αίτηµα ένταξης θα συνοδεύεται 
από απόφαση ∆.Σ. για την υποβολή χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση 
που το ποσό χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα δεν επαρκεί για 
την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στην πρόσκληση, το 
αρµόδιο συλλογικό όργανο θα δηλώνει στην απόφαση ∆.Σ. ότι θα 
καλύψει µε ιδίους πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 
την προκύπτουσα οικονοµική διαφορά. 
Προτείνεται να υποβληθεί αίτηση χρηµατοδότησης για σύνταξη 
µελετών και υλοποίηση των υποβληθέντων µελετών, για τα κάτωθι 
σχολικά συγκροτήµατα του ∆ήµου Φαιστού: 

1. ∆ηµοτικό Σχολείο Βώρων 
2. 1ο ∆.Σ. Τυµπακίου 
3. 1ο ∆.Σ. Μοιρών 
4. Γυµνάσιο-Λύκειο Πόµπιας 
5. ∆ηµοτικό Σχολείο Πετροκεφαλίου 
6. ∆.Σ. Καπαριανών 
7. ∆.,Σ. Βοριζίων 
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8. Γυµνάσιο Μοιρών 
9. 1ο Νηπιαγωγείο Μοιρών 
10. 2ο ∆.Σ. Τυµπακίου 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
 
1. Η έγκριση συµµετοχής στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα 

προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και 
δραστηριότητες των ∆ήµων» µε τίτλο «Εκπόνηση µελετών και υλοποίηση 
µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις σχολικές µονάδες της χώρας». 

2. Να κατατεθεί πρόταση για τα σχολικά συγκροτήµατα που αναφέρονται 
παραπάνω για την σύνταξη των µελετών πυρασφάλειας, την σύνταξη 
τευχών δηµοπράτησης καθώς και την εκτέλεση των εργασιών που θα 
προκύψουν. 

3. Να καλυφθούν µε ιδίους πόρους σε περίπτωση που τα ποσά που θα 
προκύψουν για την σύνταξη των µελετών και την εκτέλεση των εργασιών 
υπερβαίνουν τα ποσά που χορηγούνται από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση 
του ∆ηµάρχου, 

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

1. Η έγκριση συµµετοχής στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και 
δραστηριότητες των ∆ήµων» µε τίτλο «Εκπόνηση µελετών και 
υλοποίηση µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις σχολικές µονάδες 
της χώρας». 

2. Να κατατεθεί πρόταση για τα σχολικά συγκροτήµατα που αναφέρονται 
παραπάνω για την σύνταξη των µελετών πυρασφάλειας, την σύνταξη 
τευχών δηµοπράτησης καθώς και την εκτέλεση των εργασιών που θα 
προκύψουν. 

3. Να καλυφθούν µε ιδίους πόρους σε περίπτωση που τα ποσά που θα 
προκύψουν για την σύνταξη των µελετών και την εκτέλεση των 
εργασιών υπερβαίνουν τα ποσά που χορηγούνται από το πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ. 

 
 

      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 
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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 
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