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2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                         Αριθ.Αποφ   18/2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10/2014 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας 
του Δήμου Ηρακλείου 

Το Συμβούλιο του 2ης  Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στα  

γραφεία της κοινότητας (Φλωρίνης 22 και Δαβάκη γωνία) σήμερα Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 

2014 και  ώρα 3.00 μμ ύστερα  από  την υπ΄αριθμ. πρωτ. 134050/121/02.9.2014 πρόσκληση 

της Προέδρου κυρίας Αμαργιωτάκη Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 16 

του Νόμου 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α-85/11.4.2012) που τροποποιεί το άρθρο 79 παρ.1 και 2 του Νόμου  

3852/2010, το άρθρο 88 παρ.1 και 2 και το άρθρο 89 παρ. 1, 2 και 3 του Νόμου 3852/2010 και τις 

διευκρινιστικές εγκυκλίους 49/29.12.2010 και 43/06.8.2014, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 
 

Σύνθεση  Συμβουλίου 2ης Δημοτικής Κοινότητας  Ηρακλείου: 

Αμαργιωτάκη Μαρίνα, Δανελάκη Ευθαλία, Διγενής Ευστάθιος, Εγγλέζος Εμμανουήλ, Καστρινάκη 

Μαρία, Κουτάντου Ειρήνη, Κρεμασμένος Αθανάσιος, Μανιαδάκη Κωνσταντία, Μαυράκη Αικατερίνη, 
Παγωμένος Νικόλαος, Παπά Εμμανουέλα. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10). 
Συγκεκριμένα: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                              

1. Αμαργιωτάκη Μαρίνα                                          1. Εγγλέζος Εμμανουήλ 
2. Δανελάκη Ευθαλία                                                                                                                                                           
3. Διγενής Ευστάθιος                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Καστρινάκη Μαρία                                        

5. Κουτάντου Ειρήνη 

6. Κρεμασμένος Αθαάσιος 

7. Μανιαδάκη Κωνσταντία 

8. Μαυράκη Αικατερίνη 

9. Παγωμένος Νικόλαος 

10. Παπά Εμμανουέλα 

 

Δικαιολογημένος απών ο κύριος Εγγλέζος Εμμανουήλ που λόγω επαγγελματικής του ιδιότητας 

βρίσκεται εκτός Ηρακλείου. 

 

Θέμα 1ο ημερήσιας διάταξης:  “Επιτροπές 2ης Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με τα 

άρθρα 83 και 90 του Νόμου 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87-07.6.2010) και ορισμός μελών 

στην Επιτροπή Τοποθέτησης και Μετακίνησης Κάδων του Δήμου Ηρακλείου, σε 

απάντηση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 135426/4.9.2014  έγγραφο της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας-Ανακύκλωσης ”. 



 

Η Πρόεδρος κυρία Αμαργιωτάκη Μαρίνα έλαβε το λόγο και για το θέμα αυτό είπε: 

“Συνάδελφοι καλώς ορίσατε, με την πρόσκληση του Συμβουλίου λάβατε και το ενημερωτικό 

υλικό για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων. Όπως αντιληφθήκατε έχουμε πολλές 

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις προς την τοπική κοινωνία και η εκλογή μας κάθε άλλο παρα 

τυπική είναι. 

Το άρθρο 81 παρ.1 περ. (β) του Νόμου 3852/2010 αναφέρει για τον πρόεδρο της δημοτικής 

κοινότητας “....Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται 

υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά 

ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα”. 

 Εύχομαι από καρδιάς καλή συνεργασία. Είμαστε εδώ για ένα σκοπό. Το κοινό καλό. Το 

καλό των περιοχών μας, τη βελτίωση συνθηκών ζωής μας και την αναβάθμιση του 

περιβάλλοντος μας. 

Αυτό όμως προαπαιτεί συντονισμό, εργασία, διάθεση χρόνου, ψυχική διάθεση για προσφορά 

στα κοινά, αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους και κυρίως καλή συνεργασία. 

Η τελευταία είναι απαραίτητη για την ουσιαστική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

 Το διαμέρισμα μας έχει παρα πολλά προβλήματα. Κοινωνικά, πολεοδομικά, τεχνικά, 

ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.  Προς τούτο χρειάζεται όλοι μας να συμμετέχουμε σε ομάδες 

εργασίας ή όπως αλλιώς λέγονται επιτροπές. 

 Στις επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά και πολίτες. Υποχρέωση των 

επιτροπών είναι να διαβιβάζουν γραπτά και αναλυτικά τα θέματα στο Προεδρείο για τις 

ενέργειες που απαιτούνται (εισήγηση για λήψη απόφασης συμβουλίου, διαβίβαση εγγράφων και 

θεμάτων στις υπηρεσίες κλπ). 

Λειτουργικές οι Επιτροπές για να είναι θα πρέπει ρητά να αναλαμβάνουν συγκεκριμένα θέματα. 

Γιαυτό θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρξουν 5 επιτροπές. 

1η Επιτροπή Καθαριότητας, πρασίνου, περιβάλλοντος, ανάδειξη γειτονιάς και Λαϊκές Αγορές 

2η Επιτροπή Πολιτισμού, ψυχαγωγίας, δημοσίων σχέσεων 

3η Επιτροπή Νεολαίας Αθλητισμού 

4η Επιτροπή Έργων, Πολεοδομικών εφαρμογών, οδοποιίας, ύδρευση, αποχέτευση, 

συγκοινωνιών, φωτισμού και αδειών καταστημάτων. 

5η Επιτροπή Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικών Θεμάτων και Εθελοντικής προσφοράς 

 

Προτείνω στις επιτροπές αυτές να συμμετέχουν 

1η Επιτροπή Καθαριότητας:  πρασίνου, περιβάλλοντος, ανάδειξη γειτονιάς και Λαϊκές Αγορές 

Κουτάντου Ειρήνη 

Δανελάκη Ευθαλία 

  

 Επ΄ευκαιρίας να σας πω ότι με το το υπ΄αριθμ. πρωτ. 135426/4.9.2014  έγγραφο της η 

Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης ζήτησε να οριστούν δύο υπεύθυνοι που θα 

συμμετέχουν στην Επιτροπή τοποθέτησης και μετακίνησης κάδων του Δήμου Ηρακλείου που 

συστήθηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει την ευθύνη για την οριστική λήψη  

απόφασης του αιτήματος που υποβάλλει ο δημότης στη δημοτική κοινότητα ή στην τοπική 

κοινότητα. Προτείνω σε αυτή την επιτροπή να συμμετέχουν τα μέλη της συγκεκριμένης 

επιτροπής μας κυρία Κουτάντου Ειρήνη και κυρία Δανελάκη Ευθαλία. 

 

2η Επιτροπή Πολιτισμού: ψυχαγωγίας, δημοσίων σχέσεων 

Καστρινάκη Μαρία 



Μαυράκη Αικατερίνη 

Κρεμασμένος Αθανάσιος 

 

3η Επιτροπή: Νεολαίας Αθλητισμού 

Διγενής Ευστάθιος 

Παγωμένος Νικόλαος 

Εγγλέζος Εμμανουήλ 

 

4η Επιτροπή Έργων: Πολεοδομικών εφαρμογών, οδοποιίας, ύδρευση, αποχέτευση, 

συγκοινωνιών. Φωτισμού 

Εγώ, Αμαργιωτάκη Μαρίνα 

Μανιαδάκη Κωνσταντία μέλος του συμβουλίου από την πρώτη μέρα σύστασης των 

Διαμερισμάτων  με εμπειρία που είναι χρήσιμη στο έργο μας για το κοινό όφελος 

 

5η Επιτροπή Παιδείας: Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικών Θεμάτων και Εθελοντικής προσφοράς 

Παπά Εμμανουέλα 

Υπεύθυνος/Πρόεδρος της εκάστοτε επιτροπής προτείνεται το πρώτο όνομα που ανάφερα στην 

εκάστοτε επιτροπή”. 

Παρακαλώ για την έκφραση γνώμης σας και κάθε πρόταση”. 

  

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 2122/2011), τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 άρθρο 

88, 89 και 90, την εισήγηση της Προέδρου, τις ανάγκες της περιοχής, και το υπ΄αριθμ. 

πρωτ.  135426/4.9.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 

ομόφωνα εγκρίνουν 

1. τον αριθμό των Επιτροπών και τις αρμοδιότητες της κάθε μία ξεχωριστά όπως 

φαίνεται και από τον τίτλο τους 

2. Τη συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου ως κατωτέρω    

 

1η Επιτροπή Καθαριότητας: πρασίνου, περιβάλλοντος, ανάδειξη γειτονιάς και Λαϊκές 

Αγορές 

Κουτάντου Ειρήνη, Πρόεδρος   

Δανελάκη Ευθαλία 

Παπά Εμμανουέλα 

Διγενής Ευστάθιος 

 

2η Επιτροπή: Πολιτισμού, ψυχαγωγίας, δημοσίων σχέσεων 

Καστρινάκη Μαρία, Πρόεδρος   

Κρεμασμένος Αθανάσιος 

Παπά Εμμανουέλα 

Διγενής Ευστάθιος 

 

3η Επιτροπή: Νεολαίας, Αθλητισμού 



Διγενής Ευστάθιος, Πρόεδρος   

Εγγλέζος Εμμανουήλ 

Κρεμασμένος Αθανάσιος 

 

4η Επιτροπή Έργων: Πολεοδομικών εφαρμογών, οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, 

συγκοινωνιών, φωτισμού και αδειών καταστημάτων 

Αμαργιωτάκη Μαρίνα, Πρόεδρος   

Μανιαδάκη Κωνσταντία 

Δανελάκη Ευθαλία 

Κουτάντου Ειρήνη 

 

5η Επιτροπή Παιδείας: Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικών Θεμάτων και Εθελοντικής 

προσφοράς 

Παπά Εμμανουέλα, Πρόεδρος   

Μαυράκη Αικατερίνη 

Μανιαδάκη Κωνσταντία 

Στις παραπάνω επιτροπές θα συμμετέχουν και πολίτες με ευθύνη των υπευθύνων των 

Επιτροπών. 

 

3. Τον ορισμό της υπεύθυνης της Επιτροπής της 2ης Δημοτικής Κοινότητας πρασίνου, 

περιβάλλοντος, ανάδειξης γειτονιάς και Λαϊκών Αγορών, κυρία Κουτάντου Ειρήνη και του 

μέλους της ίδιας Επιτροπής, κυρία Δανελάκη Ευθαλία στην Επιτροπή τοποθέτησης και 

μετακίνησης κάδων του Δήμου Ηρακλείου, σε απάντηση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 

135426/4.9.2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης. 

 
Η απόφαση  αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2014 

 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
       ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Αμαργιωτάκη Μαρίνα 


