
              

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
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         --------   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 224/2019 

 

 

ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 13
ο
 πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

 

- Στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου, σήμερα την 30
η 

Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 15371/25-10-2019 (ΑΔΑ: 

ΨΜ6ΙΩΚ6-0ΓΒ) πρόσκληση της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

δημοσιεύσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο, επιδόθηκε στα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου που κατοικούν στην Διοικητική περιφέρεια του Δήμου με απόδειξη, στα 

υπόλοιπα μέλη έγινε τηλεφωνική ενημέρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις τους άρθρου 74 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018). 

- Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος 

διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά [27] μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα 

παρακάτω: 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

1 Μπουτιέρου – Σπυριδάκη 

Ιφιγένεια 

Πρόεδρος 15 Καλογερίδης Γρηγόριος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2 Βλαστός Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος 16 Καλομοίρης Στυλιανός -»- 

3 Χατζάκη – Φραγκάκη 

Ευαγγελία (Βάνα) 

Γραμματέας 17 Κασσάκης Γεώργιος -»- 

4 Αραβιάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος 18 Κουρλετάκης Εμμανουήλ -»- 

5 Δραμουντάνη – Κουτεντάκη 

Όλγα 

-»- 19 Κουτράκη Φωτεινή -»- 

6 Σαμωνάκης Μιχαήλ -»- 20 Κριθινάκης Ηρακλής -»- 

7 Σμυρνάκης Εμμανουήλ -»- 21 Μερκουλίδης Γεώργιος -»- 

8 Αποστολογιωργάκη – 

Χαιρέτη Καλλιόπη 

Δημοτικός 

Σύμβουλος 

22 Μουρτζάκης Μιχαήλ -»- 

9 Βασιλάκης Ιωάννης -»- 23 Πλεύρης Ευάγγελος -»- 

10 Δερμιτζάκης Ζαχαρίας -»- 24 Συμιανάκης Ιωάννης -»- 

11 Δρακάκης Ιωάννης -»- 25 Φτυλάκης Μαρίνος -»- 

12 Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ -»- 26 Χαριτάκη Αριστέα -»- 

13 Θεοδωρομανωλάκης 

Εμμανουήλ 

-»- 27 Χρονάκης Αντώνιος -»- 

14 Καλογεράκης Ζαχαρίας -»-    
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ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

 

Ουδείς  

 
(1) 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

•  

 
(2) 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 

•  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ (300) ΚΑΤΟΙΚΩΝ: 

1 Αποστόλων Κουμπενάκης 

Γεώργιος 

Παρών 11 Καστελλιανών Πευκιανάκης 

Εμμανουήλ 

Παρών 

2 Αρκαλοχωρίου Κεγκέρογλου – 

Μαθιανάκη 

Χρυσούλα 

Παρούσα  12 Καστελλίου Σκουλούδη 

Μαρία 

Παρούσα 

3 Βόνης Στεφανάκης  

Μιχαήλ 

Παρών  13 Νιπιδιτού Χατζιδάκης 

Εμμανουήλ 

Απών  

4 Γαρίπας Βασιλάκης  

Νικόλαος 

Απών 14 Παναγιάς Κριτσωτάκης  

Γεώργιος 

Παρών 

5 Γερακίου Γκιαουράκης 

Νικόλαος 

Απών 15 Πανοράματος Συσμανίδης 

Πρόδρομος 

Απών 

6 Ζωφόρων Τσικαλάκης 

Νικόλαος 

Παρών 16 Παρτίρων Μπατζανακάκης 

Νικόλαος 

Απών  

7 Θραψανού Μελαδάκης 

Νικόλαος 

Παρών 17 Πολυθέας Τριβυζάκης 

Γεώργιος 

Απών 

8 Ινίου Κοκολάκης 

Νεκτάριος 

Απών 18 Σκινιά Ζαμπουλάκης 

Νικήτας 

Παρών 

9 Κασσάνων Φουκαράκης  

Νικόλαος 

Απών  19 Σμαρίου Μηλαθιανάκης 

Δημήτριος 

Απών 

10 Κασταμονίτσας Τσαπάκης  

Νικόλαος 

Απών     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΩΣ ΚΑΙ (300) ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 

1 Αμαριανού Ψαράκης 

Κωνσταντίνος 

Απών 8 Λευκοχωρίου Καραμαλάκης 

Αντώνιος 

Απών 

2 Αρχαγγέλου Συριγωνάκης 

Μιχαήλ 

Παρών 9 Λιλιανού Φραγκιαδουλάκης  

Αριστείδης 

Απών 

3 Ασκών Σταυρουλάκης 

Εμμανουήλ 

Απών  10 Λύττου Αποστολάκης 

Χαράλαμπος 

Απών 

4 Δεματίου Φτυλάκης 

Γεώργιος 

Απών 11 Μαθιάς Νικολουδάκης 

Ιωάννης 

Απών 

5 Ευαγγελισμού Ανδρεαδάκης 

Μηνάς 

Απών 12 Πατσίδερου Χριστοδουλάκης 

Δημήτριος 

Απών 

6 Καραβάδου Παναγιωτάκης 

Δημήτριος 

Παρών 13 Σαμπά Σταυρουλάκης 

Γεώργιος 

Παρών  

7 Καρουζανού Κουτσαντωνάκης 

Γεώργιος 

Παρών     
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- Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Φραγκάκης Εμμανουήλ, 

που είχε κληθεί νόμιμα, ενώ παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας, Γαβριήλ Κουρής. 

Παραβρέθηκαν, επίσης, δημότες – πολίτες και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.  

- Τα πρακτικά τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Γεώργιος Εμμ. Σηφάκης και Εμμανουήλ 

Χαρουλάκης.  

- Το Δημοτικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 

 

Θέμα 5
ο 

Η.Δ.: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μινώα 

Πεδιάδας. 

 

Για το θέμα αυτό η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών την, 

υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: οικ. 15274/24-10-2019, εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, που υπογράφεται από την αρμόδια αντιδήμαρχο κα Δραμουντάνη Όλγα και έχει ως 

ακολούθως:  

 

  «…………  

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας». 

 

Με το άρθρο 76 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18: «1. 

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την 

εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με 

συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης 

ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να 

συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική 

επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, 

όπως: 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,  

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, 

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,  

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,  

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, 

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,  

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,  

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και 

ι) δημότες. 

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι' 

και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα 

(50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το 

ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α' έως θ', οι 

οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που 

τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος 

στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της 

επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου 
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πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. 

Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται 

όμως για την απαρτία της επιτροπής. 

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο 

δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των 

συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων 

(300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι 

επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά 

περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών. 

 

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 

1. α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα 

προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του 

δήμου.  

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή 

από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει 

γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα 

αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης 

από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική 

διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. 

Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής 

επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος. 

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167). 

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του 

προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 

προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις 

(3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε 

από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' έως θ' της 

παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που 

συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παραγράφου 1. Η πρόσκληση 

κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση 

και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της 

συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση 

έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της 

δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται 

πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική 

συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 

3. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής 

διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του 

δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα 
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μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με 

απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον 

των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα 

από τη λήψη τους. 

4. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών 

ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα 

θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε 

αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του 

δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.» 

5. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των 

δημοτικών αρχών. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

6. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας με την 12933/19-09-2019 πρόσκλησή του η οποία αναρτήθηκε και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, που 

επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη 

βούληση τους έως 04-10-2019. Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι 

ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι απέστειλαν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας σχετικά έγγραφα με τα 

οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους ως εξής: 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

A/A ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

1 Πολιτιστικός Σύλλογος Ινι-Μοναστηράκι 

“Ινατος” 

Κοκολάκης Τίτος τ. 

Νικολάου 

- 

2 Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Όμιλος 

“Ερφαλής” 

Κορναράκης Μιχαήλ τ. 

Γεωργίου 

- 

3 Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστόλων Δαμιανάκη Μαρία 

τ.Φωτίου 

- 

4 Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά Καρτσάκης Δημήτριος τ. 

Νικολάου 

- 

5 Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουσσοχωρίων Μίχος Σταύρος τ. 

Αθανασίου 

Μαζιτζής Γιάννης 

6 Αγροτικός Συν/σμός Καστελλίου Οικονομάκης Γεώργιος τ. 

Εμμανουήλ 

- 

7 Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγιάς Κανακουσάκη Νικολέττα τ. 

Ιωάννη 

- 

8 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 

Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου 

Θραψανού 

Καπαρουνάκης Ιωάννης τ. 

Ορέστη 

- 

9 Αγροτικός Συν/σμός Ελαιοπαραγωγών 

Θραψανού 

Λυπαράκης Εμμανουήλ τ. 

Μιχαήλ 

- 

10 Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού Κελαράκης Νικόλαος τ. 

Μιχαήλ 

- 

11 Πολιτιστικός Σύλλογος Λύττου “Αρχαία Τρευλάκης Νικόλαος τ. - 
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Λύκτος” Χαράλαμπου 

12 Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου “Ο 

Μιχαήλ Αρχάγγελος” 

Σουβλά Δέσποινα τ. 

Μιχαήλ 

- 

13 Πολιτιστικός Σύλλογος Σκλαβεροχωρίου - 

Γαλενιανού 

Στεφανάκης Κων/νος τ. 

Εμμανουήλ 

- 

14 Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης Μπορμπουδάκης Γεώργιος 

τ. Κων/νου 

Βασιλάκη Ελένη τ. 

Εμμ. 

15 Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου Μουράτη Νικητούλα τ. 

Νικολάου 

- 

16 Σύλλογος Φίλων των ζώων Μινώα 

Πεδιάδας “Η Κιβωτός του Μίνωα” 

Ροδιτάκης Σταύρος τ. 

Ιωάννη 

Εγγλέζου Ειρήνη 

τ. Φιλίππου 

17 Τοπικό Συμβούλιο Ασκών Σταυρουλάκης Εμμανουήλ 

τ. Παύλου 

- 

18 Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσιδέρου Αλεξάκη Αγάπη τ. Μιχαήλ - 

19 Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιάς Δασκαλάκης Αντώνιος τ. 

Γεωργίου 

- 

 

Επιπλέον, με την ίδια πρόσκληση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, κλήθηκαν οι 

δημότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, να 

εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται 

κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. 

 

Οι δημότες που κατέθεσαν αίτηση είναι οι εξής: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 Μίχος Σταύρος τ. Ιωάννη 

2 Παπαδάκης Πασχάλης τ. Βασιλείου 

3 Παπαδημητρίου Ιωάννης τ. Γεωργίου 

4 Τερζάκη Μαρία τ. Ιωάννη 

5 Μπορμπαντωνάκη Κατερίνα τ. Γεωργίου 

6 Γερακάκη Ελένη τ. Μιχαήλ 

7 Νεοπούλου Ελευθερία τ. Λάζαρου 

8 Μηλαθιανάκης Δημήτριος τ.Ευθυμίου 

9 Βουμβουλάκη Ειρήνη τ. Ευαγγέλου 

10 Ζαμπετάκη Μαρία τ.Ιωάννη 

11 Δασκαλάκης Γεώργιος τ. Θεοδώρου 

12 Μπορμπουδάκης Δημήτριος τ. Κων/νου 

 

Επειδή προβλέπεται ότι στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε 

αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων 

α' έως θ', οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο 

που τηρείται στο δήμο , πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία της κλήρωσης. 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΦΟΥ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ: 

• Την εισήγηση του προέδρου, 

• Το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του 

Ν.4555/18 

• Την πρόσκληση του Δήμου για συμμετοχή στην επιτροπή 

• Τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή 

τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους 

εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους 
• Τις αιτήσεις των δημοτών 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ: 

 

Α. Να ορίσουν Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

Μινώα Πεδιάδας, κ. Μπουτιέρου-Σπυριδάκη Ιφιγένεια και 

Β. Να ορίσουν τη σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας. 
Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί 
τη θητεία των δημοτικών αρχών. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος 

                                                                                                                                                                Τ.Υ. 

       ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΟΛΓΑ 

.………» 

 

Διενεργήθηκε κλήρωση στις 30/10/2019, από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

ενώπιον του Σώματος, μεταξύ των εγγεγραμμένων στον κατάλογο δημοτών και κληρώθηκαν να 

είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έξι (6) δημότες, ως εξής: 

 

- Νεοπούλου Ελευθερία τ. Λάζαρου 

- Γερακάκη Ελένη τ. Μιχαήλ  

- Μίχος Σταύρος τ. Ιωάννη  

- Δασκαλάκης Γεώργιος τ. Θεοδώρου  

- Ζαμπετάκη Μαρία τ. Ιωάννη  

- Παπαδάκης Πασχάλης τ. Βασιλείου  

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος, όπως φαίνεται 

λεπτομερέστερα στο απομαγνητοφωνημένο 13 πρακτικό της 30-10-2019 συνεδρίασης, κατά την 

οποία έγινε δεκτή η παραπάνω εισήγηση και τελικά η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

παρακάλεσε για την λήψη σχετικής απόφασης.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τη σύνθεση των 

μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του:  
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� την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου: οικ. 15274/24-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών,  

� το άρθρο 76 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 

� τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους εκπροσώπους τους με 

τους αναπληρωτές τους  

� την κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των δημοτών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Συστήνεται επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ως ακολούθως:  

 

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται η Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κα. Μπουτιέρου-Σπυριδάκη Ιφιγένεια.  

 

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μινώα 

Πεδιάδας ορίζεται ως ακολούθως: 

 

- Κοκολάκης Τίτος τ. Νικολάου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ίνι-Μοναστηράκι 

“Ινατος”.  

- Κορναράκης Μιχαήλ τ. Γεωργίου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού 

Ομίλου “Ερφαλής”. 

- Δαμιανάκη Μαρία τ. Φωτίου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αποστόλων. 

- Καρτσάκης Δημήτριος τ. Νικολάου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκινιά. 

- Μίχος Σταύρος τ. Αθανασίου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρουσσοχωρίων με 

αναπληρωτή του τον Μαζιτζή Γιάννη.  

- Οικονομάκης Γεώργιος τ. Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Αγροτικού Συν/σμού Καστελλίου. 

- Κανακουσάκη Νικολέττα τ. Ιωάννη, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιάς.  

- Καπαρουνάκης Ιωάννης τ. Ορέστη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Θραψανού. 

- Λυπαράκης Εμμανουήλ τ. Μιχαήλ, εκπρόσωπος του Αγροτικού Συν/σμού 

Ελαιοπαραγωγών Θραψανού. 

- Κελαράκης Νικόλαος τ. Μιχαήλ, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού.  

- Τρευλάκης Νικόλαος τ. Χαράλαμπου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λύττου 

“Αρχαία Λύκτος”. 

- Σουβλά Δέσποινα τ. Μιχαήλ, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαγγέλου “Ο 

Μιχαήλ Αρχάγγελος”. 

- Στεφανάκης Κων/νος τ. Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Σκλαβεροχωρίου – Γαλενιανού. 

- Μπορμπουδάκης Γεώργιος τ. Κων/νου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης με 

αναπληρωτή του την Βασιλάκη Ελένη τ. Εμμ. 

- Μουράτη Νικητούλα τ. Νικολάου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αρκαλοχωρίου. 

- Ροδιτάκης Σταύρος τ. Ιωάννη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων των ζώων Μινώα 

Πεδιάδας “Η Κιβωτός του Μίνωα” με αναπληρωτή του την Εγγλέζου Ειρήνη τ. Φιλίππου. 

- Σταυρουλάκης Εμμανουήλ τ. Παύλου, εκπρόσωπος του Τοπικό Συμβούλιο Ασκών. 

- Αλεξάκη Αγάπη τ. Μιχαήλ, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατσιδέρου. 
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- Δασκαλάκης Αντώνιος τ. Γεωργίου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαθιάς.  

- Νεοπούλου Ελευθερία τ. Λάζαρου, δημότης. 

- Γερακάκη Ελένη τ. Μιχαήλ, δημότης. 

- Μίχος Σταύρος τ. Ιωάννη, δημότης. 

- Δασκαλάκης Γεώργιος τ. Θεοδώρου, δημότης. 

- Ζαμπετάκη Μαρία τ. Ιωάννη, δημότης. 

- Παπαδάκης Πασχάλης τ. Βασιλείου, δημότης. 
 

Γ. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία 

των δημοτικών αρχών. 

Δ. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2019 

 

- Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και υπογράφεται το πρακτικό αυτό, όπως παρακάτω: 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

(ακολουθούν υπογραφές) 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

 

ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  
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