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ΠΡΟΣ: 
  
Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος 

 2.Φασομυτάκης Ιωάννης 

 3.Καργάκης Νικόλαος 

 4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

 5. Νικολακάκης Ιωάννης 

 6.Μαθιουδάκης Ιωάννης 

 7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη Μαρία  

 
  

ΘΕΜΑ: «15η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14-06-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
1. Προμήθεια ειδών φύτευσης και συντήρησης για δημιουργία δεντροστοιχίας με 

γιακαράντες έναντι ΕΠΑΛ Μοιρών, ΔΕ Μοιρών– 4η τροποποίηση προϋπολογισμού 
2022 εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κατασκευή μεταλλικού κελύφους κολυμβητηρίου 
Μοιρών – 5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

3. Αποδοχή συμπληρωματικής ΚΑΠ Απριλίου 2022 – 6η τροποποίηση προϋπολογισμού 
2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού & ορισμός 
υπόλογων – διαχειριστών. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « Αξιοποίηση 
υδρευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμηλαρίου θέση Αι Γιάννη του 
δήμου Φαιστού. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨Αντικατάσταση 
δικτύου ύδρευσης Μοιρών δήμου Φαιστού. 



7. Αναγνώριση οφειλής του Δήμου Φαιστού προς το Δήμο Ηρακλείου – 7η τροποποίηση 

προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

8. Αναγνώριση οφειλής του Δήμου Φαιστού προς τον ΕΣΔΑΚ – 8η τροποποίηση 

προϋπολογισμού 2022  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

9. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου σύμφωνα με τη υπ’αρ.πρωτ.:5051/26-5-2022 

αρ.αποφ.:588,ΑΔΑ:94ΨΕΩΗ1-ΘΓΟ) Απόφαση Δημάρχου με τίτλο «Αντικατάσταση 

αντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. ΜΟΙΡΩΝ οικισμού ΒΡΕΛΙ θέση Σιδερόσπηλια» 

10. Εξώδικος συμβιβασμός Δήμου Φαιστού με τον Παντελάκη Ιωάννη (Γ.Α 
1255/νΤΜ/199/2022) 

11. Έγκριση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (σεμινάριο) των δημοτικών 

υπάλληλών Ιωάννας Σταματάκη, Αγλαϊας Ζώη και Ελευθερίας Κανταρτζόγλου σχετικά 

με τον κατασταλτικό έλεγχο δαπανών σύμφωνα με τα νέα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 

12. Έγκριση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (σεμινάριο) του δημοτικού 

υπαλλήλου Φλουρή Εμμανουήλ σχετικά με τον φωτισμό χώρων και ενεργειακό 

φωτισμό. 

13. Έγκριση για την κάλυψη γεύματος, την Κυριακή 1 Ιουλίου, στο κτήμα Καμίχη στον 

Ζαρό σύμφωνα με «Αίτημα υποστήριξης του 3ου θερινού σχολείου εκπαίδευσης για 

την αειφορία στο Ζαρό». 

14. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (κακοκαιρία μπάλλος) – 9η 
τροποποίηση προϋπολογισμού 2022  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

15. Προμήθεια οικίσκων για την προσέλκυση εντομοφάγων νυχτερίδων – 10η 
τροποποίηση προϋπολογισμού 2022  εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

16. Έγκριση ενεργειών του δημάρχου σύμφωνα με τη υπ’αρ.πρωτ.:5050/26-5-2022 

αρ.αποφ.:587,(αδα:ω25φωη1-οβο ) απόφαση δημάρχου με τίτλο « καθαρισμός και 

δοκιμαστική άντληση γεώτρησης τκ ρουφα θέση ¨μέσα βρύση¨». 

17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την 

απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σύμφωνα με την 

11/2017 (1η τροποποίηση 15-7-2020/42111 της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ)για 

νέες θέσεις απασχόλησης. 

18. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα: 
«ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη 
και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση 
ζημιών (πλημμύρες - λασποροές - κατολισθήσεις), που προκλήθηκαν από τη 
θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Φαιστού 
(κατασκευές) (πρώην ε.ε. 2020ΣΕ87100000)» και αποδοχή των όρων 
χρηματοδότησης. 

 
 
 
 



 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
 
 

 Νικολιδάκης Γρηγόριος 

 


