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Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 09-08-2021 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα
19:00
μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα
με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020
(ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020).
Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου
πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου
την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας
των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας
υγείας.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει
απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω.

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος 1. Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ.
233/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού κατά το μέρος που αφορά τη
γεώτρηση Αλισανδράκη.
2. Ένταξη Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μοιρών σε κατηγορία σύμφωνα με τον Ν. 2575/1999.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 3. Παραχώρηση του
χώρου στάθμευσης έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καμηλαρίου για την πραγματοποίηση συναυλίας στις 10-08-2021.
4. Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς για την πραγματοποίηση θεατρικού
έργου στις 25-8-2021.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος 5. Δημιουργία νέου
Κ.Α. εξόδων για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του Κολυμβητηρίου Μοιρών του Δ. Φαιστού - 41η
τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
6. Διόρθωση και δημιουργία νέου ΚΑΕ για την «Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις
ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης» - 40η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
7. Ενίσχυση ΚΑΕ 45.7326.0001 με τίτλο «συντηρήσεις δημοτικών κοιμητηρίων» - 39η
τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
8. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμό 160/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά την αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) του

1/2

Πρόσκληση Σύγκλησης 8ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλεδιάσκεψης
Πέμπτη, 05 Αύγουστος 2021 12:47

δικαιούχου προσωπικού του Δήμου Φαιστού που δεν χορηγήθηκαν εντός του έτους 2019 και
του φρέσκου γάλακτος, χορηγούμενο σε ημερήσια βάση στην ποσότητα του ενός (1) λίτρου,
που δεν χορηγήθηκε εντός του έτους 2020, ώστε α συμπεριληφθεί δικαιούχο προσωπικό και
να αφαιρεθούν ποσά στους ήδη αποζημιωθέντες λόγω υπηρεσιακών μεταβολών και αδειών
τους.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ
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