
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ  
 

Αριι.Αποφ 161/2014 

 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το Πρακτικό 17/2014 τησ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικθσ Επιτροπθσ του Δθμου 

Φαιςτοφ. 

 
 

τισ Μοίρεσ  ςιμερα, τθν 16θ  θμζρα Δευτζρα του ζτουσ 2014   και ϊρα 12:30 

μ.μ. ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου Φαιςτοφ  ςυνιλκε ςε τακτικι  ςυνεδρίαςθ 

θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Φαιςτοφ, φςτερα από τθν 18457/16-06--2014 

πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου, που επιδόκθκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλθ, 

ςφμφωνα με το  άρκρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, δθλαδι ςε ςφνολο επτά (07) μελϊν βρζκθκαν 

παρόντα τα παρακάτω  επτά  (06) μζλθ: 

 
             ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1. Πετρακογιϊργθ – Ανυφαντάκθ  

     Μαρία (Διμαρχοσ) 

2. Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 

3. Ρομπογιαννάκθσ ταφροσ  

4. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

5 .  Πρωτογεράκθσ Ευάγγελοσ 

6.  Κυριακάκθσ Αντϊνιοσ. 
 

             ΑΠΟΝΣΕ 

 

 

 

Koυλεντάκθσ Ιωάννθσ 

 

 
 
 
 

Σα πρακτικά τθρικθκαν από τθν υπάλλθλο Κοςμαδάκθ Μαρία. 

ΘΕΜΑ. Άςκηςη πολιτικθσ αγωγθσ ςε ποινικθ υπόιεςη. 
 

 Ο κφριοσ Μανιαδάκθσ, Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν, ειςθγοφμενοσ το 4ο κζμα 
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ανζφερε ότι κοινοποιικθκε ςτον Διμο Φαιςτοφ και 
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ςυγκεκριμζνα ςτθν Κα Διμαρχο και ςτο Νομικό φμβουλο του Διμου  φάκελοσ 
ο οποίοσ περιείχε ανϊνυμθ επιςτολι μαηί με 1) κλθτιριο κζςπιςμα του κ. 
Ειςαγγελζα Πλθμμελειοδικϊν Ηρακλείου με το οποίο καλεί τον Γεϊργιο 
Αρμουτάκθ, τθν Παραςκευι  Γκιαουράκθ, τθν Αντωνία Μαλλιαράκθ, τον 
Πολφδωρο Χαςουράκθ, τον  Εμμανουιλ  Βαςιλάκθ  , τον Εμμανουιλ Κουτςάκθ, 
τον Επαμεινϊνδα Ξυλοφρθ και τον Πολυχρόνθ Πετειναράκθ να εμφανιςτοφν 
ενϊπιον του Αϋ Σριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου Ηρακλείου κατθγοροφμενοι α] οι  
τζςςερεισ  πρϊτοι  με  τθν  ιδιότθτα  του  υπαλλιλου  για  από  πρόκεςθ  
παράβαςθ κακικοντοσ με  ςκοπό   να  προςπορίςουν  ςτον  εαυτό  τουσ  ι  ςε  
άλλον  παράνομο  όφελοσ και  προσ  βλάβθ  του  κράτουσ  ι  άλλου, β] οι  τρίτθ  
και  τζταρτοσ  με  τθν  ιδιότθτά  τυσ  ωσ  δθμοτικϊν  υπαλλιλων  του  Διμου  
Μοιρϊν  παρζβθςαν  με  πρόκεςθ  τα  κακικοντα  τθσ  υπθρεςίασ  τουσ με  
ςκοπό   να  προςπορίςουν  ςτον  εαυτό  τουσ  ι  ςε  άλλον  παράνομο  όφελοσ 
και  προσ  βλάβθ  του  κράτουσ  ι  άλλου, γ] οι  τρίτθ  και  τζταρτοσ  ωσ  
υπάλλθλοι  που  ςτα  κακικοντά  τουσ  ανάγεται  θ  ζκδοςθ  ι  θ  ςφνταξθ  
δθμοςίων  εγγράφων βεβαίωςαν   με  πρόκεςθ  ψευδι  περιςτατικά  που  
μποροφν  να  ζχουν ζννομεσ  ςυνζπειεσ  και  ειδικότερα  βεβαίωςαν  τθν  καλι  
εκτζλεςθ  ζργων που  αναφζρονται  λεπτομερϊσ  ςτο  κατθγορθτιριο, δ] οι  
πρϊτοσ, δεφτερθ, πζμπτοσ, ζκτοσ  ζβδομοσ  και  όγδοοσ  με  πρόκεςθ  και  με  
ςκοπό  να  αποκομίςουν  οι  ίδιοι  παράνομο  περιουςιακό  όφελοσ  ζβλαψαν  
ξζνθ  περιουςία   και  δθ  του  Δθμοςίου  πείκοντασ  άλλουσ  ςε  πράξθ, 
παράλειψθ  ι  ανοχι  με  τθν  εν  γνϊςει  παράςταςθ  ψευδϊν  γεγονότων    ωσ  
αλθκινϊν  ι  τθν  ακζμιτθ  απόκρυψθ  ι  παραςιϊπθςθ  αλθκινϊν  γεγονότων  
και  μάλιςτα  κατ' επανάλθψθ  και ςε  πλιρθ  γνϊςθ  και  ςυνείδθςθ  των  
πράξεων  τουσ  και  εκμεταλλευόμενοι  τθν  κζςθ  τουσ  παρζςτθςαν  ψευδϊσ  
ότι  εκτελζςκθκαν  τα  περιγραφόμενα  ςτο  κλθτιριο  κζςπιςμα  ζργα  από  τον  
εκάςτοτε  ιδιϊτθ-εργολάβο  ενϊ  αυτό  δεν  ςυνζβθ  ποτζ, αποκρφπτοντασ  τθν  
αλικεια  με  ςκοπό  το  παράνομο  περιουςιακό  όφελοσ  ςε  βάροσ  του  Διμου  
Μοιρϊν  και  του  δθμοςίου  εν  γζνει  δια  τθσ  εξοικονόμθςθσ  τθσ  εκάςτοτε  
δαπάνθσ  και  εκμετάλλευςθσ   για  ίδιουσ  ςκοποφσ  του  εναπομείναντοσ  
ποςοφ  μετά  τθν  αφαίρεςθ  και  απόδοςθ  ςτον  εκάςτοτε  ιδιϊτθ  εργολάβο  
του  ποςοφ  που  αντιςτοιχεί  ςτον  Φ.Π.Α.  εκάςτου  τιμολογίου  και  2] τθν  
ςχετικι  μινυςθ  του κ. άββα  Καμπουράκθ  όπου  αναφζρονται  λεπτομερϊσ  
τα  επίμαχα  ζργα. 
 Κατόπιν  τοφτου  ο  Νομικόσ φμβουλοσ  ςε  αναηιτθςθ  τθσ  δικογραφίασ  από 
τθν  Ειςαγγελία  Ηρακλείου,  μετά  από  μελζτθ  τθσ  οποίασ  διαπίςτωςα  ότι  
τουσ  ιςχυριςμοφσ  του  κ. Καμπουράκθ  περί  μθ  εκτζλεςθσ των  επίμαχων  
ζργων  από  ιδιϊτεσ  αλλά  από  ςυνεργεία  του  Διμου  Μοιρϊν επιβεβαιϊνουν 
και μάλιςτα  κατά  απόλυτο τρόπο   οι  Μιχαιλ  Παπαντωνάκθσ  και   Χαρίλαοσ  
Ρινακάκθσ, αμφότεροι  εργαηόμενοι  ςτον  Διμο  Μοιρϊν  ωσ  χειριςτζσ  
μθχανθμάτων, ο  Γεϊργιοσ  Μαλαδάκθσ  ωσ  πρόεδροσ  του  Δ.Δ.  Πόμπιασ  και  ο  
Ιωάννθσ  Κουλεντάκθσ  ωσ  μζλοσ  του  Δθμοτικοφ  υμβουλίου  Μοιρϊν, 
ενιςχφοντασ  κατ' αυτόν  τον  τρόπο  τισ  κατθγορίεσ. 
Οι  κατθγορίεσ  λοιπόν  εν  προκειμζνω αφοροφν  τα αδικιματα  τθσ  παράβαςθσ  
κακικοντοσ  (259 Π.Κ.), τθσ  ψευδοφσ  βεβαίωςθσ (242 Π.Κ.) και  τθσ  απάτθσ 
(386 Π.Κ.), τα  οποία  μάλιςτα  φζρεται  να  ςτρζφονται  κατά  τθσ  περιουςίασ  
και  των  ςυμφερόντων  εν  γζνει  του  Διμου  Μοιρϊν, ενϊ  ηθμίωςαν  αυτόν  

ΑΔΑ: 6ΥΩΜΩΗ1-9Ω5



και  θκικά  κακϊσ  οι  πράξεισ  αυτζσ, αλθκείσ  υποτικζμενεσ,  προςβάλλουν  και  
δυςφθμοφν  τον  Διμο, δθμιουργϊντασ  άςχθμθ  εικόνα  ςτουσ  δθμότεσ  και  ςε  
κάκε  τρίτο, προκαλϊντασ  κατ' αυτόν  τον  τρόπο εκτόσ  από  υλικι και  θκικι  
βλάβθ  ςτον  Διμο  Μοιρϊν  και  ιδθ  Διμο  Φαιςτοφ. 
 Ο  Διμοσ  Μοιρϊν, με  τον  Ν. 3852/2010 : “Νζα Αρχιτεκτονική τησ 
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ − Πρόγραμμα Καλλικράτησ”, 
όπωσ  δθμοςιεφκθκε  ςτο  ΦΕΚ  (τεφχοσ  Πρϊτο)  αρ. Φφλλου  87/7  Ιουνίου  
2010  και  ίςχυςε  από  τθν  δθμοςίευςθ  του, εντάχκθκε  ςτον  νεοςφςτατο  
Διμο  Φαιςτοφ  (Κεφάλαιο  Αϋ, άρκρο 1 περ. 17παρ. Α αρ. 4  ςε  ςυνδυαςμό  με  
το  άρκρο  283) ο  οποίοσ  υπειςζρχεται  αυτοδικαίωσ,  από  1θ  Ιανουαρίου  
2010, ςε  όλα  τα  δικαιϊματα  και  τισ  υποχρεϊςεισ  του  Διμου  Μοιρϊν  
κακϊσ  και  των  υπόλοιπων  Διμων  που  ςυνενϊκθκαν  ςτον  νζο  Διμο  
Φαιςτοφ. Η  ηθμία  λοιπόν  αυτι  που  φαίνεται  να  ζχει  υποςτεί  ο  Διμοσ  
Μοιρϊν  εν  ζτθ  2009  ζχει  πλζον    μετακυλίςει  ςτον  Διμο  Φαιςτοφ. 
φμφωνα  με  τα  άρκρα  63, 64, 68  Κ.Ποιν.Δ.  ο  Διμοσ  Φαιςτοφ  δικαιοφται  να  
παραςτεί  ωσ  πολιτικϊσ  ενάγων  για  τθν  αποηθμίωςθ  του  από  τθ  ηθμία  
αυτι  αλλά  και  τθν  αποκατάςταςθ  του  από  τα  εγκλιματα  που  αναφζρονται  
ανωτζρω. 
ε  περίπτωςθ  που  κεωριςουμε  πωσ  ο  Διμοσ  Φαιςτοφ  υφίςταται  υλικι  
ι/και  θκικι  ηθμία  από  τισ  περιγραφόμενεσ  λεπτομερϊσ  ςτο  κλθτιριο  
κζςπιςμα  και τθ ςχετικι  μινυςθ  πράξεισ  των  κατθγορουμζνων, κα  πρζπει  
με  απόφαςθ  ςασ  να  δϊςουμε  α] τθν  εντολι  να  εκπροςωπιςει   τον  Διμο  
Φαιςτοφ,  ο Νομικόσ φμβουλοσ του Διμου, ςτο  Αϋ Σριμελζσ  Πλθμμελειοδικείο  
Ηρακλείου  τθν    23θ  Ιουνίου  2014  ι  ςε  κάκε μετ' αναβολι  δικάςιμο  και  να  
δθλϊςει  παράςταςθ  πολιτικισ  αγωγισ  του  Διμου  Φαιςτοφ για  το  ελάχιςτο  
ποςό  των  50 €, επιφυλαςςόμενοι  περαιτζρω  δικαιωμάτων  του  Διμου  
Φαιςτοφ  ςτα  πολιτικά  δικαςτιρια,  και  να  επιδιϊξω τθν  καταδίκθ  των  
Γεωργίου  Αρμουτάκθ, Παραςκευισ Γκιαουράκθ, Αντωνίασ Μαλλιαράκθ, 
Πολφδωρου Χαςουράκθ, Εμμανουιλ  Βαςιλάκθ, Εμμανουιλ  Κουτςάκθ, 
Επαμεινϊνδα  Ξυλοφρθ και  Πολυχρόνθ Πετειναράκθ. 
Η  ωσ  άνω  επιφφλαξθ  μασ  ζχει  τθν  ζννοια  πωσ  ςε  περίπτωςθ  καταδίκθσ, οι  
κατθγοροφμενοι  κα  υποχρεωκοφν  να  μασ  καταβάλλουν  μόνο  το  ποςό των  
50 €, κακϊσ  θ  καταδίκθ  τουσ  ςτο  ςφνολο  τθσ  ηθμίασ  προχποκζτει  
αναλυτικι  ανάπτυξθ  των  επί  μζρουσ  κονδυλίων  και  ενταλμάτων  για  τα  
οποία  αυτι  τθν  ςτιγμι  δεν  υπάρχει  θ  δυνατότθτα. Για  το  υπολειπόμενο  
ποςό  επιφυλαςςόμαςτε  να  το  διεκδικιςουμε  με  τακτικι αγωγι  ςτα  
πολιτικά  δικαςτιρια, κακϊσ  ο  Διμοσ  Φαιςτοφ  δεν  χάνει  κανζνα  δικαίωμα  
απ' αυτιν  τθν  διαδικαςία. 
υνεπϊσ, και  ςε  ςυνζχεια  τθσ  ανωτζρω  εντολισ, κα  πρζπει  να δϊςουμε  
περαιτζρω β]  τθν  εντολι  να  αςκθκεί  αγωγι   ενϊπιον  των  αρμόδιων 
πολιτικϊν  δικαςτθρίων  κατά  των  ανωτζρω κατθγοροφμενων   και  να  
διεκδικιςουμε   χρθματικι  αποηθμίωςθ  για  οποιοδιποτε  ποςό  ζχει  ηθμιωκεί  
ο  Διμοσ  Μοιρϊν  και  ιδθ  Διμοσ  Φαιςτοφ  από τθν  παράνομθ  ςυμπεριφορά  
των  κατθγορουμζνων. 
   ε  περίπτωςθ  που  κεωριςουμε  πωσ  ο  Διμοσ  Φαιςτοφ  ΔΕΝ  υφίςταται  
υλικι  ι/και  θκικι  ηθμία, κα  πρζπει να  λάβουμε  απόφαςθ  πωσ  ο  Διμοσ  
Φαιςτοφ  δεν  προτίκεται  να  αςκιςει  πολιτικι  αγωγι  ςτο  Αϋ Σριμελζσ 
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Πλθμμελειοδικείο  Ηρακλείου  τθν    23θ  Ιουνίου  2014  ςτθν  δίκθ  κατά των 
Γεωργίου  Αρμουτάκθ, Παραςκευισ Γκιαουράκθ, Αντωνίασ Μαλλιαράκθ, 
Πολφδωρου Χαςουράκθ, Εμμανουιλ  Βαςιλάκθ, Εμμανουιλ  Κουτςάκθ, 
Επαμεινϊνδα  Ξυλοφρθ και  Πολυχρόνθ Πετειναράκθ  που  κατθγοροφνται  για  
παράβαςθ  κακικοντοσ, ψευδι  βεβαίωςθ  και  απάτθ  ςε  βάροσ  του  Διμου  
Μοιρϊν. 
Η  εκδίκαςθ  τθσ  υπόκεςθσ  ζχει προςδιοριςτεί  για  τθν  23θ  Ιουνίου  2014  ςτο  
Αϋ Σριμελζσ  Πλθμμελειοδικείο  Ηρακλείου, οπότε  ςε  περίπτωςθ  που  
αποφαςίςουμε  να  παραςτακεί  ο  Διμοσ  Φαιςτοφ  ωσ  πολιτικι  αγωγι  ςτθν  
δίκθ  αυτι  πρζπει  όλεσ  οι  ενζργειεσ  μασ  να  γίνουν  ταχφτατα  προκειμζνου  
να  προλάβει ο Νομικόσ φμβουλοσ του Διμου  να  προετοιμαςτεί  κατάλλθλα  
για  τθν  εκδίκαςθ τθσ  υπόκεςθσ. Εντφπωςθ  πάντωσ  προκαλεί  το  γεγονόσ  πωσ  
ζμεινε ανενθμζρωτοσ  ο  Διμοσ  για  μια  υπόκεςθ  που  αφορά  τα  ςυμφζροντα  
του  και  ςτο  οποίο  τόςο  ο μθνυτισ  όςο  και  4  εκ  των  κατθγορουμζνων  
είχαν  ςχζςθ  με  τον  Διμο  Μοιρϊν  είτε  ωσ  αιρετοί  είτε  ωσ  δθμοτικοί  
υπάλλθλοι.  
Ο Κοσ Μανιαδάκθσ τόνιςε ότι πρζπει να παραβρεκεί ο Νομικόσ φμβουλοσ για 
να μθν ποινικοποιθκεί  θ πολιτικι ηωι του Διμου και να δοκεί οριςτικό τζλοσ. 
 

ΠΡΟΣΙΝΕΣΑΙ 
 

       Να δϊςουμε 
 

Α) τθν  εντολι  να  εκπροςωπιςει   τον  Διμο  Φαιςτοφ,  ο Νομικόσ φμβουλοσ 
του Διμου, ςτο  Αϋ Σριμελζσ  Πλθμμελειοδικείο  Ηρακλείου  τθν    23θ  Ιουνίου  
2014  ι  ςε  κάκε μετ' αναβολι  δικάςιμο  και  να  δθλϊςει  παράςταςθ  
πολιτικισ  αγωγισ  του  Διμου  Φαιςτοφ για  το  ελάχιςτο  ποςό  των  50 €, 
επιφυλαςςόμενοι  περαιτζρω  δικαιωμάτων  του  Διμου  Φαιςτοφ  ςτα  
πολιτικά  δικαςτιρια,  και  να  επιδιϊξω τθν  καταδίκθ  των  Γεωργίου  
Αρμουτάκθ, Παραςκευισ Γκιαουράκθ, Αντωνίασ Μαλλιαράκθ, Πολφδωρου 
Χαςουράκθ, Εμμανουιλ  Βαςιλάκθ, Εμμανουιλ  Κουτςάκθ, Επαμεινϊνδα  
Ξυλοφρθ και  Πολυχρόνθ Πετειναράκθ. 
Β) τθν  εντολι  να  αςκθκεί  αγωγι   ενϊπιον  των  αρμόδιων πολιτικϊν   
δικαςτθρίων  κατά  των  ανωτζρω κατθγοροφμενων   και  να  διεκδικιςουμε   
χρθματικι  αποηθμίωςθ  για  οποιοδιποτε  ποςό  ζχει  ηθμιωκεί  ο  Διμοσ  
Μοιρϊν  και  ιδθ  Διμοσ  Φαιςτοφ  από τθν  παράνομθ  ςυμπεριφορά  των  
κατθγορουμζνων.  

 
Η Οικονομικι Επιτροπι, αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ του κυρίου Μανιαδάκθ 

και ζλαβε υπόψθ τισ τοποκετιςεισ των μελϊν τθσ, κακϊσ και τισ διατάξεισ του 

Ν.3852/10: 

 

     Αποφαςίζει 
 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Α) Να  εκπροςωπιςει  το   Διμο  Φαιςτοφ,  ο Νομικόσ φμβουλοσ του Διμου, 
ςτο  Αϋ Σριμελζσ  Πλθμμελειοδικείο  Ηρακλείου  τθν    23θ  Ιουνίου  2014  ι  ςε  
κάκε μετ' αναβολι  δικάςιμο  και  να  δθλϊςει  παράςταςθ  πολιτικισ  αγωγισ  
του  Διμου  Φαιςτοφ για  το  ελάχιςτο  ποςό  των  50 €, επιφυλαςςόμενοι  
περαιτζρω  δικαιωμάτων  του  Διμου  Φαιςτοφ  ςτα  πολιτικά  δικαςτιρια,  και  
να  επιδιϊξω τθν  καταδίκθ  των  Γεωργίου  Αρμουτάκθ, Παραςκευισ 
Γκιαουράκθ, Αντωνίασ Μαλλιαράκθ, Πολφδωρου Χαςουράκθ, Εμμανουιλ  
Βαςιλάκθ, Εμμανουιλ  Κουτςάκθ, Επαμεινϊνδα  Ξυλοφρθ και  Πολυχρόνθ 
Πετειναράκθ. 
Β) Να  αςκθκεί  αγωγι   ενϊπιον  των  αρμόδιων πολιτικϊν   δικαςτθρίων  κατά  
των  ανωτζρω κατθγοροφμενων   και  να  διεκδικιςουμε   χρθματικι  
αποηθμίωςθ  για  οποιοδιποτε  ποςό  ζχει  ηθμιωκεί  ο  Διμοσ  Μοιρϊν  και  ιδθ  
Διμοσ  Φαιςτοφ  από τθν  παράνομθ  ςυμπεριφορά  των  κατθγορουμζνων.  

 
 
 
Ο Κοσ Μαυράκθσ Δθμοτικόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
ψιφιςε κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ και επιςυνάπτει ςχετικό ζγγραφο που γράφει 
τα εξισ: 
Διαφωνϊ με τθν άςκθςθ πολιτικισ αγωγισ από το Διμο Φαιςτοφ ςτθ μινυςθ του κ. 
Καμπουράκθ άββα. 
Θεωρϊ ότι όλοι μασ ζχομε υποχρζωςθ να αποκαταςτιςουμε τα πράγματα 
παραδεχόμενοι ότι όλα τα ζργα που αναφζρονται ςτθ μινυςθ του κ. Καμπουράκθ 
ζχουν υλοποιθκεί, αφοφ υπιρχε μεγάλθ αναγκαιότθτα και θ εκτζλεςθ τουσ 
υπερψθφίςτθκε από το Δθμοτικό υμβοφλιο. Τπάρχει κανείσ εδϊ μζςα, που να 
αμφιςβθτεί ότι ο χϊροσ μεταφόρτωςθσ των απορριμμάτων είχε μετατραπεί πολλζσ 
φορζσ ςε χωματερι και χρειάςτθκε δυο τρεισ φορζσ να μπουν βαριά μθχανιματα 
για να αποκαταςτιςουν το χϊρο; Σο ίδιο ιςχφει και ςιμερα μποροφςαν τθ 
διευκζτθςθ αυτι να τθν κάνουν τα μθχανιματα του Διμου; Δεν γνωρίηομε όλοι ςε 
ποια κατάςταςθ διαμορφϊνονται οι παραλίεσ, ειδικά τισ χρονιζσ με τα ζντονα 
καιρικά φαινόμενα, με τα φερτά υλικά και τουσ ογκόλικουσ από τθ κάλαςςα και 
από  τα ρζματα; Μποροφςε τθν αποκατάςταςθ αυτι να τθν κάνει μόνο το τςαπάκι ι 
ο φορτωτισ του Διμου; Ξεχνάμε τθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ του χϊρου του 
ςυνεταιριςμοφ τθσ Πόμπιασ ςε γραφεία; Μιπωσ το ζργο αυτό δεν ζγινε, ι μιπωσ το 
ζκανε ο Διμοσ με ίδιεσ δυνάμεισ; Σι κα λζγαμε ςιμερα αν δεν είχε γίνει και το 
Αγρονομείο είχε εγκαταςτακεί ςε άλλθ περιοχι; Ξεχάςαμε επίςθσ τόςο γριγορα τα 
προβλιματα από τθ χωματερι ςτθ Γαλιά ςτθ κζςθ Φαράγγι; Πόςεσ δεκαετίεσ 
απαςχόλθςε το κζμα αυτό και γιατί δεν λφνονταν πιο μπροςτά; Δεν γνωρίηομε όλοι 
ότι τα δφο μθχανιματα που ζχει ο Διμοσ δεν επαρκοφν οφτε για τθ ςυντιρθςθ τθσ 
οδοποιίασ και τα αρδευτικά; Πιςτεφω ότι ζχομε υποχρζωςθ απζναντι ςτθν αλικεια, 
ανεξάρτθτα από τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν υποβολι τθσ μινυςθσ. Και τθν 
αλικεια τθ γνωρίηομε όλοι μασ και ασ τθν παραδεχτοφμε, ότι δθλαδι τα ζργα αυτά, 
όπωσ και κάκε άλλο ζργο που ψθφίηεται ζγιναν, τα απόλαυςε και εξακολουκεί να 
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τα απολαμβάνει ο κάκε δθμότθσ τθσ περιοχισ. Αυτι τθ διαπίςτωςθ εμείσ μποροφμε 
να τθν κάνομε. Ο Διμοσ όχι μόνο δεν ηθμιϊκθκε, αλλά αντίκετα με κακζνα από τα 
ζργα αυτά βελτιϊκθκε θ ηωι των δθμοτϊν, παριχκθ ζργο και ςε τελευταία 
ανάλυςθ κερδιςμζνοσ βγικε ο Διμοσ και ο κάκε δθμότθσ.  
 

 
Η απόφαςη αυτθ πθρε αφξοντα αριιμό 161/2014. 

 
Αφοφ αναγνώςτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφιωσ: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ          1.Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ  

       2.Ρομπογιαννάκθσ ταφροσ  

                                                                                       3.ΜαυράκθσΓεϊργιοσ                                  

                                                                          4.Πρωτογεράκθσ Ευάγγελοσ 

                                                                                                 5. Κυριακάκθσ Αντϊνιοσ. 

 

                 

   

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

H ΠΡΟΕΔΡΟ  
 
 
ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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