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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 32/23-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 23-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 17426/19-12-2019 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. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                    1.  Φασομυτάκης Ιωάννης 

2. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος                                                 2.  Καργάκης Εμμανουήλ 

3. Νεονάκης Ευάγγελος                                                              3.  Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

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. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

15. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

16. Καπελλάκης Νικόλαος 

17. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

18. Καμπουράκης Σάββας 

19. Σταθοράκης Γεώργιος 

20. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

21. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

22. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

23. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

24. Κυριακάκης Αντώνιος 

        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. 

     Ο Δ.Σ. Καργάκης Νικόλαος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

     Η. Δ.Σ. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9
ου

 θέματος της  

ημερήσιας διάταξης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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Θέμα: 17
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης δράσης στο 

πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 240/2019 

 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος εισηγήθηκε το θέµα και 
ανέφερε τα εξής:  

 

Σχετικά :  α) Η 4748/22-2-2018 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών όπως 

τροποποιήθηκε µε την 30204/19-4-2019 απόφαση   β ) Το 30292/19-04-2019 του 

Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & ∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του  Υπουργείου 

Εσωτερικών .    

 

 Σύµφωνα µε το παραπάνω β) σχετικό ο ∆ήµος Φαιστού επιχορηγείται µε 

404.300,00ευρώ  στο πλαίσιο του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II  .  

Το ποσό αυτό µπορεί να χρηµατοδοτήσει δράσεις  ( προµήθειες , υπηρεσίες ,έργα) 

που συγκλίνουµε τους σκοπούς του προγράµµατος όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 

της παραπάνω α) σχετικής απόφασης  :  « α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 

περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδοµών, 

προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθµισης της ποιότητας ζωής, χρηµατοδότηση 

µελετών των ανωτέρω και προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων. β) 

Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων, ήτοι: 

κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και 

πολιτιστικών υποδοµών και χρηµατοδότηση µελετών των ανωτέρω.  » 

Στο παραπάνω πλαίσιο έχει συνταχθεί η µελέτη «Προµήθεια και τοποθέτηση 

υπόγειων κάδων µε σύστηµα συµπίεσης  απορριµµάτων» προϋπολογισµού 

409.200,00€ ευρώ , η οποία προβλέπει την προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειου 

συστήµατος  εναπόθεσης και διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων και 

ανακυκλώσιµων υλικών . 

Το κάθε σύστηµα θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο και θα αποτελείται από µια  

κατασκευή η οποία θα φέρει 2 κάδους χωρητικότητας 1100lit καθώς και τεχνολογία 

συµπίεσης  των απορριµµάτων εντός του κάδου , η οποία θα µπορεί να αυξάνει την 

χωρητικότητα του κάδους έως και  10 φορές . Η παραπάνω κατασκευή θα βυθίζεται 

στο έδαφος και στην επιφάνεια του εδάφους θα φαίνονται µόνο δύο µικροί 

καλαίσθητοι υποδοχείς απορριµµάτων οι οποίο θα ανοίγουν και θα κλείνουν 

αυτόµατο µε το πάτηµα ενός «ποδοµπουτόν» .  

Για την αποκοµιδή των απορριµµάτων το υπόγειο σύστηµα θα αναδύεται 

στην επιφάνεια του εδάφους και η εκκένωση των κάδων θα γίνεται µε τον συνήθη 

τρόπο , µε τα συµβατικά απορριµµατοφόρα τα οποία διαθέτει ο ∆ήµος χωρίς να 

υπάρχει ανάγκη προσθηκών στις υπερκατασκευές των απορριµµατοφόρων .   

Εκτός από την παράδοση των συστηµάτων ο ανάδοχος θα έχει τις εξής υποχρεώσεις 

:  

1. Τοποθέτηση των συστηµάτων σε χώρους εντός των διοικητικών ορίων του 

∆ήµου που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία . Μετά την τοποθέτηση το 

σύστηµα θα  είναι πλήρως λειτουργικό .  

2. Η εκπαίδευση του  προσωπικού καθαριότητας στην διαχείρισης του 

συστήµατος .  

3. Η συνεχής παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας και χρήσης του 

συστήµατος  από τους πολίτες  και από τα συνεργεία αποκοµιδής. 
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4. Η κάλυψη των αναγκών συντήρησης και επισκευής του συστήµατος για 

τουλάχιστον δύο έτη . 

5. Η  εξασφάλιση της 20ετούς διαθεσιµότητας των απαραίτητων ανταλλακτικών 

για τις  επισκευές του συστήµατος  .    

6. Η ανταπόκριση  εντός 24 ωρών , το πολύ , σε κλήση του ∆ήµου για την 

επίλυση προβλήµατος στη λειτουργία του συστήµατος .  

Οι οικισµοί που θα τοποθετηθούν τα παραπάνω συστήµατα είναι :Μοίρες , Τυµπάκι , 

Κόκκινος Πύργος , Ματάλα και Καλαµάκι .    

Το κόστος της µελέτης µπορεί να καλυφθεί από την επιχορήγηση του ∆ήµου στα 

πλαίσια  του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II  µέχρι του ποσού των  404.300,00 ευρώ 

ενώ το ποσό των 4.900,00 ευρώ που υπολείπεται από τον προϋπολογισµό της µελέτης 

µπορεί να καλυφθεί από έσοδα του δήµου .   

 

Μετά από τα παραπάνω εισηγούµαι  

 

1. Την έγκριση της µελέτης «Προµήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων µε σύστηµα 

συµπίεσης  απορριµµάτων» 

2. Την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να υποβληθεί πρόταση 

χρηµατοδότησης της  µελέτης «Προµήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων µε σύστηµα 

συµπίεσης  απορριµµάτων» στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II ( Επιχορήγηση ∆ήµου µε 

βάση το 30292/19-04-2019 του Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & ∆ιαχείρισης 

Π.∆.Ε. του  Υπουργείου Εσωτερικών )  .  

3. Την εξουσιοδότηση της υπαλλήλου του ∆ήµου  κας Μαρίας Σαββάκη ως αρµόδια 

επικοινωνίας και υπεύθυνης υλοποίησης της πρότασης .  

4. Της εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου κου Γρηγορίου Νικολιδάκη  για την υπογραφή 

όλων των απαιτούµενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την υποβολή της , σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης. 

5. Την αποδοχή των όρων της 4748/22-2-2018 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών όπως 

τροποποιήθηκε µε την 30204/19-4-2019 απόφαση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II . 

6. Την πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του έτους 2020 του ποσού των 4.900,00 ευρώ 

προκειµένου να καλυφθεί ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης . 

 

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

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

 

1. Την έγκριση της µελέτης «Προµήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων µε σύστηµα 

συµπίεσης  απορριµµάτων» 

2. Την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να υποβληθεί πρόταση 

χρηµατοδότησης της  µελέτης «Προµήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων µε σύστηµα 

συµπίεσης  απορριµµάτων» στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II ( Επιχορήγηση ∆ήµου µε 

βάση το 30292/19-04-2019 του Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & ∆ιαχείρισης 

Π.∆.Ε. του  Υπουργείου Εσωτερικών )  .  

3. Την εξουσιοδότηση της υπαλλήλου του ∆ήµου  κας Μαρίας Σαββάκη ως αρµόδια 

επικοινωνίας και υπεύθυνης υλοποίησης της πρότασης .  

4. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κου Γρηγορίου Νικολιδάκη  για την υπογραφή 

όλων των απαιτούµενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την υποβολή της , σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης. 
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5. Την αποδοχή των όρων της 4748/22-2-2018 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών όπως 

τροποποιήθηκε µε την 30204/19-4-2019 απόφαση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II . 

6. Την πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του έτους 2020 του ποσού των 4.900,00 ευρώ 

προκειµένου να καλυφθεί ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης . 
 

 
      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)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 2)Νεονάκης Ευάγγελος, 3)Σκαντζάκης 
Ιπποκράτης, 4)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 5)Πωλιουδάκης Ανδρέας, 
6)Φανουράκη Στυλιανή, 7)Νικολακάκης Ιωάννης, 8)Καρανδινός Στυλιανός, 
9)Θεοδωράκης Γεώργιος, 10)Μαρκάκος Κων/νος, 11)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 
12)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 13)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 14)Καπελλάκης 
Νικόλαος, 15)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 16)Καµπουράκης Σάββας, 
17)Σαριδάκης Εµµανουήλ,18)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 19)Ροµπογιαννάκης 
Αχιλλέας, 20)Κυριακάκης Αντώνιος. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

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