
              

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  Αριθμός Πρωτοκόλλου:     5094/28-04-2021 
         --------   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης:     38/2021 
 
 
ΘΕΜΑ:  Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών 

Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το  7ο / 2021  πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 
 

- Το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας συνεδρίασε δια περιφοράς, κατά τις 
προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4682/2020 (Α΄ 76) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 18318/13-03-2020 
(Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-
2020 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα Μ. Τρίτη 27-04-2021 (χρόνος έναρξης και λήξης 
της συνεδρίασης: από 13:00 μέχρι και 15:00), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου: οικ. 
4886/23-04-2021 (Α.Δ.Α.: 6ΑΙΒΩΚ6-Η4Φ) πρόσκληση της Προέδρου. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΥ - ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΑΚΗ - ΦΡΑΓΚΑΚΗ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΝΑ) 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Μπουτιέρου - Σπυριδάκη Ιφιγένεια (Πρόεδρος), Βλαστός Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος), Χατζάκη - 
Φραγκάκη Ευαγγελία (Βάνα) (Γραμματέας), Αποστολογιωργάκη – Χαιρέτη Καλλιόπη, Αραβιάκης 
Κωνσταντίνος, Γενιτσαρίδης Πρόδρομος (σε αργία), Δερμιτζάκης Ζαχαρίας, Δρακάκης Ιωάννης, 
Δραμουντάνη – Κουτεντάκη Όλγα, Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ, Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ, 
Καλογεράκης Ζαχαρίας, Καλογερίδης Γρηγόριος, Καλομοίρης Στυλιανός, Κασσάκης Γεώργιος, 
Κουρλετάκης Εμμανουήλ, Κουτράκη Φωτεινή, Κριθινάκης Ηρακλής, Μερκουλίδης Γεώργιος, 
Μουρτζάκης Μιχαήλ, Πλεύρης Ευάγγελος, Σαμωνάκης Μιχαήλ, Σμυρνάκης Εμμανουήλ, 
Συμιανάκης Ιωάννης, Φτυλάκης Μαρίνος, Χαριτάκη Αριστέα και Χρονάκης Αντώνιος. 
 

 
Οι απόντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την, υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: οικ. 4886/23-04-2021 
(Α.Δ.Α.: 6ΑΙΒΩΚ6-Η4Φ) πρόσκληση και είναι: 1. Δερμιτζάκης Ζαχαρίας, 2. Θεοδωρομανωλάκης 
Εμμανουήλ, 3. Καλογερίδης Γρηγόριος, 4. Κουρλετάκης Εμμανουήλ, 5. Πλεύρης Ευάγγελος, 6. 
Χαριτάκη Αριστέα, 7. Χρονάκης Αντώνιος και 8. Γενιτσαρίδης Πρόδρομος (σε αργία).- 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα δεκαεννιά (19) μέλη και απόντα οχτώ (8) 
μέλη επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών (ήδη 26 μέλη, επειδή τέθηκε σε αργία ο Γενιτσαρίδης 
Πρόδρομος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Εμπ. Οικ. 98/29-07-2020 απόφαση της 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης), σύμφωνα με τα απεσταλθέντα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) των συμβούλων.  
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- Επί συνόλου δεκαεννέα (19) κληθέντων προέδρων συμβουλίου Κοινότητας, στη συνεδρίαση 
συμμετείχαν:  ΚΑΝΕΝΑΣ.  
 
 - Επί συνόλου δεκατριών (13) κληθέντων προέδρων Κοινότητας, στη συνεδρίαση συμμετείχαν: 

ΚΑΝΕΝΑΣ. 
   
- Η πρόσκληση απεστάλη -κατά νόμο- και στον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, κ. Εμμανουήλ 

Φραγκάκη, ο οποίος δήλωσε συμμετοχή – παρουσία στη συνεδρίαση. 

  

- Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον, δημοτικό υπάλληλο, Σηφάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ. 

 

- Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς για τον εξής λόγο: 

 Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες 

διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: 

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη 

των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των 

διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 

είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 

του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην 

περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται 

κεκλεισμένων των θυρών». 

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το 1ο θέμα αυτής.  

  
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 
 
 
Για το θέμα αυτό η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μπουτιέρου – Σπυριδάκη Ιφιγένεια,  
έθεσε υπόψη των μελών την, υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: οικ. 4259/13-04-2021, εισήγηση του 
Γραφείου Δημάρχου, που υπογράφεται από τον δήμαρχο, κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ. Η 
εισήγηση αυτή επιδόθηκε (με απόδειξη) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με την 
πρόσκληση για την παρούσα τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση και έχει ως ακολούθως:  
 
«…………   
ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 (ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ) 
 
ΘΕΜΑ:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
 
ΣΧΕΤ.: Η υπ. αρ.: 207/2019 Απόφαση του Δ.Σ. Μινώα Πεδιάδας 
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Κυρία Πρόεδρε, 
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας με την οποία αποφασίστηκε ο ορισμός του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών (ΚΕΚΔ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας, η διάρκεια 
της θητείας του οποίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση λήγει το 
αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου και 
λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ. αρ. 8/2021 Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων» βάσει της οποίας ορίστηκε ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Δρακάκης, 

2. την ανάγκη βέλτιστης παρακολούθησης και συντονισμού των δράσεων κοινωνικής 
προστασίας που υλοποιούνται τόσο από το Δήμο όσο και από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
Κοινωνικών Δομών, με μέριμνα του αρμόδιου καθ’ ύλην Αντιδημάρχου.  

3. Την ισχύουσα νομοθεσία, 
 
Εισηγούμαι: 
(α)  την αντικατάσταση της δημοτικής συμβούλου και αντιδημάρχου κας ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ 

ΟΛΓΑΣ από τη θέση του τακτικού μέλους και Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών (ΚΕΚΔ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας και τον ορισμό στη θέσης 
αυτής του δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου κ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ. Η κα. 
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΟΛΓΑ, θα παραμείνει αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. στη θέση που 
κατείχε ο κ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

(β)  την εκλογή του δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου κ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ,  στη θέση 
του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. του ανωτέρω νομικού προσώπου. 

 
και παρακαλώ το Σώμα όπως εγκρίνει σχετικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Τ.Σ.Υ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 
…………». 
  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Σύμφωνα με τα απεσταλθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), το αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας, για το 1ο ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης προέκυψε από την 
καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς συνεδρίαση, έχει ως 
ακολούθως:  ΥΠΕΡ ψήφησαν (19) δημοτικοί σύμβουλοι, ΚΑΤΑ ψήφησαν (0) δημοτικοί 
σύμβουλοι και ΛΕΥΚΟ ψήφησαν (0) δημοτικοί σύμβουλοι.  
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Έλαβε υπόψη: 
 
 Την, υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: οικ. 4259/13-04-2021, εισήγηση του Γραφείου 

Δημάρχου και τα συνημμένα σ’ αυτήν έγγραφα – δικαιολογητικά, ως και την 
αναφερόμενη σ’ αυτήν ισχύουσα νομοθεσία,  
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 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), 
 το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  
 τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 

40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 τα απεσταλθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) και την ψηφοφορία, το 
αποτέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω, σε σύνολο και ψηφισάντων 19 δημοτικών 
συμβούλων   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
(α)  Αντικαθιστά την δημοτική σύμβουλο και αντιδήμαρχο, κυρία ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΟΛΓΑ, από 

τη θέση του τακτικού μέλους και Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Κοινωνικών Δομών (ΚΕΚΔ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας και ορίζει στη θέσης αυτής τον 
δημοτικό σύμβουλο και αντιδήμαρχο, κ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ.  
Η κυρία ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΟΛΓΑ, θα παραμείνει αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. στη θέση 
που κατείχε ο κ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 

(β)  Εκλέγει το δημοτικό σύμβουλο και αντιδήμαρχο, κ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ,  στη θέση του 
Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. του νομικού προσώπου «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών 
Δομών (ΚΕΚΔ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  38/2021 
 

- 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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