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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: 16
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Μίσθωση κτηρίου για αποθήκευση και διανομή 

τροφίμων ΤΕΒΑ. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 214/2019 

 

Η Αντιδήµαρχος κ. Φανουράκη Στυλιανή εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου  ενηµέρωσε ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα « 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» του Ταµείου Ευρωπαϊκής βοήθειας 
προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α)  στηρίζει τις δράσεις των χωρών της Ε.Ε για 
παροχή τροφίµων και  βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους. Στη βοήθεια αυτή 
περιλαµβάνονται τρόφιµα, ρουχισµός και άλλα βασικά είδη προσωπικής χρήσης, 
όπως υποδήµατα ή είδη ατοµικής υγιεινής.   
Κάθε ∆ικαιούχος του προγράµµατος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική και σύµφωνα 
µε τους απαιτούµενους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας µεταφορά των προϊόντων 
στα σηµεία διανοµής και αποθήκευσή τους, από την παράδοσή τους από τους 
προµηθευτές σε αυτές έως και τη διανοµή τους στους ωφελούµενους.  
Ο κανονισµός εφαρµογής του προγράµµατος εκτός των  άλλων αναφέρει ότι: 

• Η διανοµή τον προϊόντων γίνεται υποχρεωτικά σε κλειστούς χώρους, οι 
οποίοι έχουν πινακίδα µε την επικοινωνιακή ταυτότητα του προγράµµατος, 
αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο.  

 

• Η διανοµή των προϊόντων γίνεται µόνο σε σακούλες, που θα διατίθενται 
αποκλειστικά από την ∆ιαχειριστική Αρχή.  

•  H διανοµή θα γίνεται µε τον συντονισµό, την επιµέλεια και την ευθύνη των 
Κοινωνικών Συµπράξεων, µία ή και περισσότερες φορές το µήνα, ανάλογα µε 
τις ποσότητες των προς διανοµή προϊόντων και τους χρόνους των 
παραδόσεών τους από τους προµηθευτές. Οι χρόνοι παραδόσεων 
διαµορφώνουν και τη σύνθεση της σακούλας.  

• Τα νωπά προϊόντα δεν επιτρέπεται να καταψύχονται.  

• ∆εδοµένων των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή στις Κοινωνικές Συµπράξεις 
στο γεγονός ότι τα προϊόντα θα πρέπει, µε ευθύνη της, να διανέµονται στους 
ωφελούµενους σε άριστη κατάσταση [π.χ. τα νωπά προϊόντα να είναι 
φρέσκα, οι συσκευασίες των προϊόντων να µην είναι λερωµένες ή φθαρµένες 
(σκισµένα περιτυλίγµατα κ.λπ.)].  

• Ιδιαίτερα ως προς τα νωπά προϊόντα, θα πρέπει να διανέµονται στους 
ωφελούµενους το συντοµότερο δυνατό, λαµβανοµένων υπόψη και των 
γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 
τριών (3) ηµερών από την παράδοσή τους από τους προµηθευτές πάντα σε 
συνθήκες επαρκούς ψύξης.  

Την διανοµή των παραπάνω ο ∆ήµος µέχρι τώρα έκανε στα κτήρια της Ένωσης 
Μεσσαρας στην οδό 25ης Μαρτίου  τα οποία δεν τηρούν τις προδιαγραφές όπως 
αναφέρονται στον κανονισµό του προγράµµατος.  
Για το λόγο αυτό ο ∆ήµος θα πρέπει να προβεί στην µίσθωση ενός κτηρίου το 
οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την  αποθήκευση και  
διανοµή τροφίµων του ΤΕΒΑ.  
              Σύµφωνα µε τις διατάξεις(άρθρο 1 Π∆ 270/81 και άρθρο 194 ∆ΚΚ) η 
µίσθωση ακινήτων από τους ∆ήµους γίνεται µε δηµοπρασία. Μόνο στην 
περίπτωση που η δηµοπρασία δεν έφερε αποτέλεσµα µπορεί να γίνει 
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µίσθωση απευθείας, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του 
∆ηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών  του.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση 
της Αντιδηµάρχου, 

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

 

Τη µίσθωση ενός κτηρίου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση και 
διανοµή τροφίµων του ΤΕΒΑ, µε δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
1 Π∆ 270/81 και του άρθρου 194 ∆.Κ.Κ. 

 
 

      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 
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