
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Θέμα: Ομόφωνο απόφαση για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των συνεπειών 

από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά ομόφωνο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας. 

 

Στην ομόφωνη απόφαση προσδιορίζονται αναλυτικά τα ζητήματα που αποτελούν 

κύρια προτεραιότητα για Δήμο σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκλήθηκαν από το σεισμό της   27ης Σεπτεμβρίου 2021 

 

Επισυνάπτεται το ψήφισμα. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 8/6/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

2644

Ημερομ. Κατάθεσης:

10/6/2022



              

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8825/01-06-2022 
         --------   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 48/2022 
 
 
ΘΕΜΑ:  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το  8ο / 2022  πρακτικό τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

- Το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας συνεδρίασε δια ζώσης, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου: 
7824/20-05-2022 (Α.Δ.Α.: Ω83ΡΩΚ6-5Τ1) πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και, επιπλέον, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 
τ΄ Β): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 
Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.]. 

- Η πρόσκληση της παρούσας συνεδρίασης, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο δημοσιεύσεων και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου στο διαδίκτυο, επιδόθηκε, μαζί με τις εισηγήσεις όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων και στους Προέδρους 
Κοινοτήτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133). 

- Είδος  συνεδρίασης και τρόπος διεξαγωγής της: ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  

- Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΤΕΤΑΡΤΗ 25-05-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ - ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΟΛΓΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

- 1. Αποστολογιωργάκη-Χαιρέτη Καλλιόπη, 2. Αραβιάκης Κωνσταντίνος, 3. Βλαστός Εμμανουήλ, 4. Γενιτσαρίδης 
Πρόδρομος (σε αργία), 5. Δερμιτζάκης Ζαχαρίας, 6. Δρακάκης Ιωάννης, 7. Δραμουντάνη-Κουτεντάκη Όλγα, 8. 
Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ, 9. Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ, 10. Καλογεράκης Ζαχαρίας, 11. Καλογερίδης 
Γρηγόριος, 12. Καλομοίρης Στυλιανός, 13. Κασσάκης Γεώργιος, 14. Κουρλετάκης Εμμανουήλ, 15. Κουτράκη 
Φωτεινή, 16. Κριθινάκης Ηρακλής, 17. Μερκουλίδης Γεώργιος, 18. Μουρτζάκης Μιχαήλ, 19. Μπουτιέρου-
Σπυριδάκη Ιφιγένεια, 20. Πλεύρης Ευάγγελος, 21. Σαμωνάκης Μιχαήλ, 22. Σμυρνάκης Εμμανουήλ, 23. 
Συμιανάκης Ιωάννης, 24. Φτυλάκης Μαρίνος, 25. Χαριτάκη Αριστέα, 26. Χατζάκη-Φραγκάκη Ευαγγελία (Βάνα) 
και 27. Χρονάκης Αντώνιος.- 

- ΠΑΡΟΝΤΕΣ δημοτικοί σύμβουλοι: Αποστολογιωργάκη-Χαιρέτη Καλλιόπη, Αραβιάκης Κωνσταντίνος, Βλαστός 

Εμμανουήλ, Δερμιτζάκης Ζαχαρίας, Δρακάκης Ιωάννης, Δραμουντάνη-Κουτεντάκη Όλγα, Ζαμπουλάκης 
Εμμανουήλ, Καλογεράκης Ζαχαρίας, Καλογερίδης Γρηγόριος, Καλομοίρης Στυλιανός, Κασσάκης Γεώργιος, 
Κριθινάκης Ηρακλής, Μουρτζάκης Μιχαήλ, Σαμωνάκης Μιχαήλ, Σμυρνάκης Εμμανουήλ και Συμιανάκης 
Ιωάννης.-  

- ΑΠΟΝΤΕΣ δημοτικοί σύμβουλοι: Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ, Κουρλετάκης Εμμανουήλ, Κουτράκη 

Φωτεινή, Μερκουλίδης Γεώργιος, Μπουτιέρου-Σπυριδάκη Ιφιγένεια, Πλεύρης Ευάγγελος, Φτυλάκης Μαρίνος, 
Χαριτάκη Αριστέα, Χατζάκη-Φραγκάκη Ευαγγελία (Βάνα) και Χρονάκης Αντώνιος [αν και κλήθηκαν νόμιμα με 
την, υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: 7824/20-05-2022 (Α.Δ.Α.: Ω83ΡΩΚ6-5Τ1), πρόσκληση της προέδρου] και 
Γενιτσαρίδης Πρόδρομος (ο οποίος είναι σε αργία δυνάμει της, με αρ. πρωτ.: Εμπ. Οικ. 98/29-07-2020, 
απόφασης της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης).- 
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- Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι κατά την εκφώνηση του καταλόγου ήταν παρόντα 
δεκαπέντε (15) μέλη και απόντα δώδεκα (12) μέλη επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

1 Αποστόλων Κουμπενάκης 
Γεώργιος 

Απών 11 Καστελλιανών Πευκιανάκης 
Εμμανουήλ 

Απών 

2 Αρκαλοχωρίου Κεγκέρογλου – 
Μαθιανάκη Χρυσ. 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

 
12 Καστελλίου Σκουλούδη 

Μαρία 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

3 Βόνης Στεφανάκης  
Μιχαήλ 

Απών 13 Νιπιδιτού Χατζιδάκης 
Εμμανουήλ 

Απών  

4 Γαρίπας Βασιλάκης  
Νικόλαος 

Απών 14 Παναγιάς Κριτσωτάκης  
Γεώργιος 

Απών 

5 Γερακίου Γκιαουράκης 
Νικόλαος 

Απών 15 Πανοράματος Συσμανίδης 
Πρόδρομος 

Απών 

6 Ζωφόρων Τσικαλάκης 
Νικόλαος 

Απών 16 Παρτίρων Μπατζανακάκης 
Νικόλαος 

Απών 

7 Θραψανού Μελαδάκης 
Νικόλαος 

Απών 17 Πολυθέας Τριβυζάκης 
Γεώργιος 

Απών 

8 Ινίου Κοκολάκης 
Νεκτάριος 

Απών 18 Σκινιά Ζαμπουλάκης 
Νικήτας 

Απών 

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 

Απών 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 

Απών 13 Σαμπά Σταυρουλάκης 
Γεώργιος 

Απών 

7 Καρουζανού Κουτσαντωνάκης 
Γεώργιος 

Απών     

- Η πρόσκληση απεστάλη -κατά νόμο- και στον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ, ο οποίος 

είναι παρών στη συνεδρίαση. 

- Παραβρέθηκαν: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Κουρής Γαβριήλ. 

- Τα πρακτικά τηρεί ο, δημοτικός υπάλληλος, Σηφάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ. 

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

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  Οι δ.σ., 1) Δερμιτζάκης Ζαχαρίας, προσήλθε στη συνεδρίαση αμέσως μετά τη λήψη της, υπ’ 

αριθμόν 42/2022, απόφασης με την οποία το ΔΣ ενέκρινε να συζητηθούν τα εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα.-   
  
 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  Οι δ.σ., 1) Κασσάκης Γεώργιος, 2) Μουρτζάκης Μιχαήλ και 3) Σαμωνάκης Μιχαήλ, αποχώρησαν 

κατά τη συζήτηση και πριν από τη λήψη της απόφασης για το 1
ο
 θέμα της Η.Δ. (αρ. απόφασης 48/2022) και δεν 

επανήλθαν μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης.- 

ΑΔΑ: Ω5ΤΘΩΚ6-9ΜΣ



ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αριθμός Πρωτοκόλλου   6566/05-05-2022 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το 1ο θέμα αυτής.  

  
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2021. 

 
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δραμουντάνη - Κουτεντάκη Όλγα, έθεσε υπόψη των 

μελών την, υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: 6566/05-05-2022, εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας, που υπογράφεται από το δήμαρχο, κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ. Η εισήγηση αυτή 
επιδόθηκε (με απόδειξη) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με την πρόσκληση για την παρούσα 
τακτική - δημόσια - δια ζώσης συνεδρίαση και έχει ως ακολούθως:  
 
«…………   
ΘΕΜΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 
Κυρία Πρόεδρε, 
Κυρίες και κύριοι μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, 
 
Όπως γνωρίζετε, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου μας καταστροφικός 
σεισμός μεγέθους 5.8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και 
καταρρεύσεις σε υποδομές, εγκαταστάσεις και δίκτυα του Δήμου, σε κτίρια δημόσιας, κοινωφελούς 
και ιδιωτικής χρήσης ενώ από το εν λόγω συμβάν ένας συνάνθρωπος μας βρήκε τραγικό θάνατο από 
κτίριο (Ι.Ν. Προφήτη Ηλία) που κατέρρευσε. Μεταξύ των συνεπειών του ανωτέρω σεισμικού 
φαινομένου και των τεράστιων καταστροφών που αυτός προκάλεσε, ήταν ότι χιλιάδες συμπολίτες μας 
έμειναν άστεγοι, ενώ ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με 
την υπ. αρ. απόφαση 8648/27-9-2021 του Γ.Γ.Π.Π. απόφαση η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως και τις 28 
Σεπτεμβρίου 2022. 

Από την πρώτη στιγμή του σεισμού, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της 
“μάχης” για να στηρίξει τους σεισμόπληκτους συμπολίτες μας και να δώσει λύσεις στα προβλήματα 
που άφησε πίσω του ο σεισμός, διεκδικώντας ταυτόχρονα τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου ανασυγκρότησης της περιοχής μας.     

Επτά (7) μήνες μετά το καταστροφικό συμβάν – παρά τα μέτρα που λήφθηκαν κατά την πρώτη χρονική 
περίοδο μετά το σεισμό από την Πολιτεία – υπάρχουν ακόμα αρκετά εκκρεμή ζητήματα που 
σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών και τη διαχείριση των συνεπειών από τον καταστροφικό 
σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην περιοχή του Δήμου μας καθώς και τη στήριξη των 
σεισμόπληκτων συμπολιτών μας – κατοίκων και επιχειρήσεων – στην περιοχή του Δήμου μας. 
 
Μεταξύ των ζητημάτων που αποτελούν κύρια προτεραιότητα για την περιοχή και για τα οποία οφείλει 
να ενσκήψει η Πολιτεία περιλαμβάνονται: 
 
• Η βιώσιμη πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της περιοχής του Δήμου μας, μέσα από την κατά 
προτεραιότητα εκπόνηση του νέου ειδικού πολεοδομικού σχεδίου και την κατεδάφιση των 
επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων. 
• Η εκπόνηση και χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής, οικονομικής και 
κοινωνικής ανασυγκρότησης της σεισμόπληκτης περιοχής. 
• Η άμεση, δίκαιη και έγκαιρη αποζημίωση των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων του Δήμου 
μας, για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω του ο εγκέλαδος. 
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• Η παροχή επιπλέον φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων και μέτρων στήριξης για τους 
σεισμόπληκτους του Δήμου μας και τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις αυτού. 
• Η ταχεία ολοκλήρωση των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ο καθορισμός των 
σεισμόπληκτων δικαιούχων για στεγαστική συνδρομή σε ότι αφορά την επισκευή και ανακατασκευή 
των πληγέντων ακινήτων. 
• Η κατασκευή νέων και ασφαλών σχολικών μονάδων στη θέση αυτών που έχουν πάθει 
ανεπανόρθωτες ζημιές (1ο Γυμνάσιο και 1ο Δ.Σ. Αρκαλοχωρίου). 

Αναλυτικά τα αιτήματα – διεκδικήσεις του Δήμου από την Πολιτεία σχετικά με τη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των συνεπειών από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 παρατίθενται παρακάτω, 
αφού πρώτα καταγράφεται το ιστορικό και οι χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει έως σήμερα ο Δήμος 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από το σεισμό. 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 έλαβε χώρα ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ με 
επίκεντρο την περιοχή Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Το μέγεθος σεισμικής ροπής 
υπολογίστηκε από το USGS και το ευρωμεσογειακό ινστιτούτο σε 6,0, ενώ το αστεροσκοπείο Αθηνών 
υπολόγισε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,8. Το εν λόγω σεισμικό γεγονός ακολούθησε επίσης 
καταστροφικός μετασεισμός έντασης 5,3 Richter. Των συγκεκριμένων σεισμικών γεγονότων 
προηγήθηκε μακρά προσεισμική ακολουθία η οποία εκκίνησε τον Ιούνιο του 2021 με προσωρινή 
κορύφωση τον σεισμό των 4,8 Richter στα τέλη Ιουλίου, πριν από την εκδήλωση των καταστροφικών 
σεισμών του Σεπτεμβρίου. Το κύριο σεισμικό γεγονός ακλούθησε πλήθος μετασεισμών που συνεχίζουν 
εκδηλώνονται με μικρότερη πυκνότητα μέχρι σήμερα. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 
3.170 σεισμοί με επίκεντρα που εντοπίζονται περί τα 7km περιμετρικά της κωμόπολης του 
Αρκαλοχωρίου.  
 
Τονίζεται ότι, το εστιακό βάθος των προαναφερόμενων σεισμών ήταν μικρότερο των 11km με 
αποτέλεσμα η αισθητότητα αλλά και οι συνέπειες στις ανθρωπογενείς κατασκευές να είναι ολέθριες. 
Χιλιάδες κατοικίες, σχολεία, δημοτικά κτίρια, εκκλησίες, αρχαία μνημεία κλπ. έχουν κριθεί μέχρι 
σήμερα από την ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) ως 
κατεδαφιστέα και προσωρινά μη κατοικήσιμα – μη λειτουργικά.  
 
Οι σεισμοί προκάλεσαν καθίζηση του εδάφους στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, η οποία υπολογίστηκε 
έως και 21 εκατοστά από το τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου με βάση τις παρατηρήσεις του 
δορυφόρου Sentinel 1, ενώ παρατηρήθηκε και οριζόντια μετατόπιση του εδάφους, περίπου 13 
εκατοστά προς τα ανατολικά δυτικά του Αρκαλοχωρίου και 6 εκατοστά προς τα δυτικά ανατολικά του 
Αρκαλοχωρίου. 
 
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης εξαιτίας της 
άνω σοβαρής κατάστασης κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την 
αρ. πρωτ. 8648/27-09-2021 (ΑΔΑ: 9Κ9Ζ46ΝΠΙΘ-6ΤΓ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας. 
 
Μετά από σχετικό αίτημα (υπ. αρ. 3139/8-3-2022) του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας η ΓΓΠΠ, αποφάσισε 
την παράταση της ως άνω κήρυξης για χρονικό διάστημα έξι (6) επιπλέον μηνών, έως και τις 28 
Σεπτεμβρίου 2022. 
  
 
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 
Για την και την άρση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το 
σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει λάβει έως σήμερα το ποσό των 
4.510.000,00 € ως έκτακτη χρηματοδότηση το οποίο εξειδικεύεται ως εξής: 
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 >> 3.060.000,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055): Αφορά δαπάνες για 

εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης καταυλισμών, άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων 
κτιρίων, σίτιση και διαμονή σεισμόπληκτων, κ.α. 

 >> 1.000.000,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΣΑΕ 571): Αφορά 
δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υποδομών 
(τοιχία αντιστήριξης, μικρά τεχνικά έργα, κ.α.) που επλήγησαν από τον σεισμό 

 >> 450.000,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΑΕ 330): 
Αφορά δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό στο υδρευτικό σύστημα της περιοχής 
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας 

 
Τα παραπάνω ποσά, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πολύ μεγάλες ανάγκες 
αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί στις – κτιριακές και λοιπές υποδομές και 
εγκαταστάσεις του Δήμου ούτε και τις ανάγκες κατεδάφισης και άρσης ετοιμορροπίας  των κτιρίων για 
τα οποία έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν Πρωτόκολλα Επικίνδυνου Ετοιμόρροπου Κτιρίου 
(Π.Α.Ε.Ε.Κ.) και ως εκ τούτου απαιτείται να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση από την Πολιτεία για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω του ο σεισμός αλλά και για την χωρική-πολεοδομική-
οικιστική ανασυγκρότηση της περιοχής του Δήμου. 
 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Τα αιτήματα που αποτελούν κύρια προτεραιότητα για το Δήμο μας και για τα οποία οφείλει να δώσει 
άμεσες λύσεις η Πολιτεία, είναι τα εξής: 

1. Η βιώσιμη πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της περιοχής του Δήμου μας, μέσα από την κατά 
προτεραιότητα εκπόνηση του νέου ειδικού πολεοδομικού σχεδίου το οποίο αναμένουμε να 
δημοπρατηθεί. 

2. Η εκπόνηση και χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής, οικονομικής και 
κοινωνικής ανασυγκρότησης της σεισμόπληκτης περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

3. Η άμεση, δίκαιη και έγκαιρη αποζημίωση των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων του 
Δήμου μας, για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω του ο εγκέλαδος και η λήψη 
πρόσθετων μέτρων στήριξης αυτών μέσω της παροχής επιπλέον φορολογικών και ασφαλιστικών 
ελαφρύνσεων και λοιπών μέτρων (μη επιστρεπτέα προκαταβολή) για τους σεισμόπληκτους 
κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου μας. 

4. Η απλοποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την κατεδάφιση των κτιρίων για τα οποία 
έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Επικίνδυνου Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) και η επαρκής 
χρηματοδότηση του Δήμου ώστε να προχωρήσουν έγκαιρα οι εργασίες κατεδάφισης και άρσης 
ετοιμορροπίας  των επικίνδυνων (κόκκινων) κτιρίων. 

5. Η κατεδάφιση των σχολικών μονάδων που υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημιές (1ο Γυμνάσιο και 1ο 
Δ.Σ. Αρκαλοχωρίου) και η ανέγερση στη θέση τους στη θέση τους νέων και ασφαλών σχολικών 
κτιρίων που να καλύπτουν τις ανάγκες σχολικής στέγης. 

6. H έκδοση Υ.Α. για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών του Δήμου που 
επλήγησαν από το σεισμό, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 
παρ. 4 του Ν. 4485/2017 και του άρθρου 32 του Ν. 4521/2018. Σχετικά έχει υποβληθεί αίτημα - με 
αρ. πρωτ. 16250/29-10-2021 - από το Δήμο Μινώα και εκκρεμεί η έκδοση της αναγκαίας 
Υπουργικής Απόφασης από την Υπουργό Παιδείας. 

7. Η παραχώρηση επιπλέον οικίσκων από το Υπουργείο Υποδομών για την κάλυψη των αναγκών 
προσωρινής στέγασης και φιλοξενίας των σεισμόπληκτων πολιτών οι οικίες των οποίων έχουν 
χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. 

8. Η ενίσχυση της στελέχωσης του γραφείου υποστήριξης της ΔΑΕΦΚ στο Αρκαλοχώρι με τακτικό 
προσωπικό ώστε να υπάρξει ταχύτερη υλοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας και ελέγχου των 
φακέλων επισκευής και ανακατασκευής που υποβάλλονται στην υπηρεσία. 

9. Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη δυνατότητα επέκτασης 
κατά 12 μήνες των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του έκτακτου 
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προσωπικού που προσελήφθη σε φορείς που εδρεύουν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν μετά τον καταστροφικό 
σεισμό, κατ’ αντιστοιχία με τη νομοθετική ρύθμιση που εγκρίθηκε πρόσφατα για τους 
πυρόπληκτους φορείς της Εύβοιας. 

10. Η κάλυψη των δαπανών σύνδεσης των καταυλισμών σεισμοπλήκτων με το δίκτυο διανομής του 
ΔΕΔΔΗΕ και των δαπανών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος των προσωρινών 
εγκαταστάσεων φιλοξενίας πληγέντων από φυσικές καταστροφές όπως επίσης και της 
κατανάλωσης ύδρευσης σε αυτούς από την Πολιτεία. 

11. Η εξαίρεση του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου από τη διαδικασία συμμετοχής του στους 
κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) έως ότου αρθεί η κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου για το Δήμο, 
προκειμένου να αποφευχθεί η αποψίλωση μόνιμου προσωπικού από το φορέα μέσω μετατάξεων. 

12. Η αναθεώρηση του τιμολογίου υπολογισμού των δαπανών των εργασιών επισκευής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της 
αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής όπως έχει οριστεί με την Υ.Α.: 6772/Β9β (ΦΕΚ 3201/ΤΧ Β/30-
12-2011) και συμπληρώθηκε με την Υ.Ε.: 11756 /Δ5 (ΦΕΚ 4776/ΤΧ Β/25-10-2018). 

13. Η καταβολή αποζημίωσης οικοσκευής για όλους τους σεισμόπληκτους ανεξάρτητα από την 
υποβολή αίτησης για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτιρίων. 

14. Η απλοποίηση της διαδικασίας αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί ελαφριές βλάβες 
(πράσινα) και χρήζουν αποκατάστασης έως 10.000 ευρώ με την έκδοση απόφασης για «Έγκριση 
Εργασιών Μικρής Κλίμακας» και από ιδιώτες μηχανικούς χωρίς σύσταση φακέλου.   

15. Η υλοποίηση γεωλογικών ερευνών επί των εδαφών των περιοχών του Δήμου που επλήγησαν από 
το σεισμό, προκειμένου να υπάρξει εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας αλλά και των 
επιπτώσεών σε οικισμούς και υποδομές και πρόταση άμεσων μέτρων προστασίας και 
αποκατάστασης ή μετεγκατάστασης αυτών εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

16. Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα λαμβάνεται υπόψη ως πληθυσμός αναφοράς 
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για κάθε χρήση - κατά την περίοδο 2023-2031 - αυτός του Μόνιμου 
Πληθυσμού της Απογραφής του 2011 και όχι αυτός που θα προκύψει από την πρόσφατη 
Απογραφή του 2021, δεδομένων των προβληματικών συνθηκών που υπήρχαν στο Δήμο μας κατά 
την περίοδο διενέργειας αυτής. 

17. Η συμπερίληψη των σεισμόπληκτων κατοίκων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» (ΚΥΑ  48765/2022) για την ενίσχυση ειδικών κατηγοριών δικαιούχων, με 
σκοπό την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού όπως κατ’ αντιστοιχία έγινε για τους κάτοικους των 
περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021. 

18. Η επαρκής χρηματοδότηση του Δήμου – στη βάση των Τεχνικών Δελτίων Έργων (ΤΔΕ) που έχουν 
υποβληθεί – για την άρση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν 
από το σεισμό της 27ης  Σεπτεμβρίου 2021 και ειδικότερα για εργασίες διαμόρφωσης και 
συντήρησης καταυλισμών, άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κτιρίων, αποκατάσταση ζημιών 
στις δημοτικές κτιριακές υποδομές και λοιπές εγκαταστάσεις (π.χ. φράγμα Παρτίρων), κ.α. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. όπως λάβει απόφαση με την οποία θα: 

1. Εγκρίνει το παραπάνω πλαίσιο αιτημάτων – διεκδικήσεων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τη 
διαχείριση και αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό της 
27ης Σεπτεμβρίου 2021. 

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για να αποστείλει το εν λόγω πλαίσιο αιτημάτων – διεκδικήσεων του 
Δήμου προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τους αρμόδιους Υπουργούς και 
Υφυπουργούς, τους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, καθώς επίσης και σε όλα τα κόμματα του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Κρήτης (ΠΕΔΚ). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Τ.Σ.Υ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 
…………». 
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 Έπειτα ο λόγος δόθηκε στον εισηγητή του θέματος δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, κ. Φραγκάκη 
Εμμανουήλ, ο οποίος έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. 

Κατόπιν, η κ. Πρόεδρος, πρότεινε να γίνει δεκτή η παραπάνω εισήγηση. 

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται 
καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο). 

Κατά την ως άνω συζήτηση, εκτός από το δήμαρχο, το λόγο έλαβαν: 
1. Οι επικεφαλής της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης,  Καλογεράκης Ζαχαρίας και 

Κασσάκης Γεώργιος, αντίστοιχα οι οποίοι εξέφρασαν άποψη και υπέβαλαν την πρότασή τους . 
2. Δημοτικοί σύμβουλοι που, αναφερόμενοι στην εισήγηση, ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση και  

διευκρινήσεις. 
3.  Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Κουρής Γαβριήλ,ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις και έδωσε 

τις απαραίτητες διευκρινήσεις.  

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος, παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Έλαβε υπόψη: 

 Την, υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: 6566/05-05-2022, εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου, 
 τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και 74 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του 

άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

 την, υπ’ αριθμόν 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 

 τη γενομένη συζήτηση και τη διενεργηθείσα ψηφοφορία, σε σύνολο και ψηφισάντων 
δεκατριών (13) δημοτικών συμβούλων   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ TO ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
 
Τα αιτήματα που αποτελούν κύρια προτεραιότητα για το Δήμο μας και για τα οποία οφείλει να δώσει 
άμεσες λύσεις η Πολιτεία, είναι τα εξής: 

1. Η βιώσιμη πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της επικράτειας του Δήμου μας, μέσα από την 
κατά προτεραιότητα εκπόνηση του νέου ειδικού πολεοδομικού σχεδίου το οποίο αναμένουμε να 
δημοπρατηθεί. 

2. Η εκπόνηση και χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής, οικονομικής και 
κοινωνικής ανασυγκρότησης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ο οποίος έχει πληγεί σφόδρα από το 
σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. 

3. Η άμεση, δίκαιη και έγκαιρη αποζημίωση των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων του 
Δήμου μας, για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω του ο εγκέλαδος και η λήψη 
πρόσθετων μέτρων στήριξης αυτών μέσω της παροχής επιπλέον φορολογικών και ασφαλιστικών 
ελαφρύνσεων και λοιπών μέτρων (μη επιστρεπτέα προκαταβολή) για τους σεισμόπληκτους 
κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου μας. Ειδικότερα για τις πληγείσες επιχειρήσεις ζητούμε 
τη(ν): 
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i. ενίσχυση των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα που καλύπτει την περίοδο 
μετά το σεισμό και εντεύθεν, είτε με τροποποίηση της πρόσκλησης του υπάρχοντος 
προγράμματος είτε με νέο πρόγραμμα ώστε να καλυφθεί ο πραγματικός αριθμός των 
επαγγελματιών των σεισμόπληκτων περιοχών που έπαθαν ζημιά από το σεισμό  με καθορισμό 
ελάχιστου ποσού αποζημίωσης τις 3.000,00 €. 

ii. αποζημίωση του συνόλου των δηλωθέντων ζημιών (100%) των πληγέντων επιχειρήσεων 
σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής εκτίμησης της περιφέρειας Κρήτης. 

iii. λήψη απόφασης για την άρση υποχρέωσης των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων ως προς την 
υποχρέωση καταβολής της επιστρεπτέας προκαταβολής όπως έχει ήδη αποφασιστεί για τις 
πυρόπληκτες περιοχές. 

4. Η απλοποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την κατεδάφιση των κτιρίων για τα οποία 
έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Επικίνδυνου Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) και η επαρκής 
χρηματοδότηση του Δήμου ώστε να προχωρήσουν έγκαιρα οι εργασίες κατεδάφισης και άρσης 
ετοιμορροπίας  των επικίνδυνων (κόκκινων) κτιρίων. 

5. Η αναθεώρηση του τιμολογίου υπολογισμού των δαπανών των εργασιών επισκευής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της 
αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής όπως έχει οριστεί με την Υ.Α.: 6772/Β9β (ΦΕΚ 3201/ΤΧ Β/30-
12-2011) και συμπληρώθηκε με την Υ.Ε.: 11756 /Δ5 (ΦΕΚ 4776/ΤΧ Β/25-10-2018). 

6. Η κατεδάφιση των σχολικών μονάδων που υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημιές (1ο Γυμνάσιο και 1ο 
Δ.Σ. Αρκαλοχωρίου) και η ανέγερση στη θέση τους νέων και ασφαλών σχολικών κτιρίων που να 
καλύπτουν τις ανάγκες σχολικής στέγης καθώς και η ταχεία αποκατάσταση – στατική ενίσχυση του 
Δημοτικού Σχολείου Θραψανού το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο και το οποίο 
έχει υποστεί σημαντικές βλάβες στο φέροντα οργανισμό του από το σεισμό. 

7. H έκδοση Υ.Α. για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών του Δήμου που 
επλήγησαν από το σεισμό, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 
παρ. 4 του Ν. 4485/2017 και του άρθρου 32 του Ν. 4521/2018. Σχετικά έχει υποβληθεί αίτημα - με 
αρ. πρωτ. 16250/29-10-2021 - από το Δήμο Μινώα και εκκρεμεί η έκδοση της αναγκαίας 
Υπουργικής Απόφασης από την Υπουργό Παιδείας. 

8. Η παραχώρηση επιπλέον οικίσκων από το Υπουργείο Υποδομών για την κάλυψη των αναγκών 
προσωρινής στέγασης και φιλοξενίας των σεισμόπληκτων πολιτών οι οικίες των οποίων έχουν 
χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. 

9. Η ενίσχυση της στελέχωσης του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) Ηρακλείου με τακτικό προσωπικό ώστε να υπάρξει ταχύτερη υλοποίηση της 
διαδικασίας επεξεργασίας και ελέγχου των φακέλων επισκευής και ανακατασκευής που 
υποβάλλονται στην υπηρεσία και ο ορισμός της έδρας αυτής εντός της επικράτειας του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας 

10. Η κατ’ εξαίρεση έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού για την επιστημονική στελέχωση της 
τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας δόμησης.   

11. Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη δυνατότητα επέκτασης 
κατά 12 μήνες των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του έκτακτου 
προσωπικού που προσελήφθη σε φορείς που εδρεύουν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν μετά τον καταστροφικό 
σεισμό, κατ’ αντιστοιχία με τη νομοθετική ρύθμιση που εγκρίθηκε πρόσφατα για τους 
πυρόπληκτους φορείς της Εύβοιας. 

12. Η κάλυψη των δαπανών σύνδεσης των καταυλισμών σεισμοπλήκτων με το δίκτυο διανομής του 
ΔΕΔΔΗΕ και των δαπανών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος των προσωρινών 
εγκαταστάσεων φιλοξενίας πληγέντων από φυσικές καταστροφές όπως επίσης και της 
κατανάλωσης ύδρευσης σε αυτούς από την Πολιτεία. 

13. Η εξαίρεση του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου από τη διαδικασία συμμετοχής του στους 
κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) έως ότου αρθεί η κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου για το Δήμο, 
προκειμένου να αποφευχθεί η αποψίλωση μόνιμου προσωπικού από το φορέα μέσω μετατάξεων. 

14. Η καταβολή αποζημίωσης οικοσκευής για όλους τους σεισμόπληκτους ανεξάρτητα από την 
υποβολή αίτησης για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτιρίων. 
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15. Η απλοποίηση της διαδικασίας αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί ελαφριές βλάβες 
(πράσινα) και χρήζουν αποκατάστασης έως 10.000 ευρώ με την έκδοση απόφασης για «Έγκριση 
Εργασιών Μικρής Κλίμακας» και από ιδιώτες μηχανικούς χωρίς σύσταση φακέλου.   

16. Η υλοποίηση γεωλογικών ερευνών επί των εδαφών των περιοχών του Δήμου που επλήγησαν από 
το σεισμό, προκειμένου να υπάρξει εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας αλλά και των 
επιπτώσεών σε οικισμούς και υποδομές και πρόταση άμεσων μέτρων προστασίας και 
αποκατάστασης ή μετεγκατάστασης αυτών εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

17. Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα λαμβάνεται υπόψη ως πληθυσμός αναφοράς 
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για κάθε χρήση - κατά την περίοδο 2023-2031 - αυτός του Μόνιμου 
Πληθυσμού της Απογραφής του 2011 και όχι αυτός που θα προκύψει από την πρόσφατη 
Απογραφή του 2021, δεδομένων των προβληματικών συνθηκών που υπήρχαν στο Δήμο μας κατά 
την περίοδο διενέργειας αυτής. 

18. Η συμπερίληψη των σεισμόπληκτων κατοίκων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» (ΚΥΑ  48765/2022) για την ενίσχυση ειδικών κατηγοριών δικαιούχων, με 
σκοπό την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού όπως κατ’ αντιστοιχία έγινε για τους κάτοικους των 
περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021. 

19. Η επαρκής χρηματοδότηση του Δήμου – στη βάση των Τεχνικών Δελτίων Έργων (ΤΔΕ) που έχουν 
υποβληθεί – για την άρση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν 
από το σεισμό της 27ης  Σεπτεμβρίου 2021 και ειδικότερα για εργασίες διαμόρφωσης και 
συντήρησης καταυλισμών, άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κτιρίων, αποκατάσταση ζημιών 
στις δημοτικές κτιριακές υποδομές και λοιπές εγκαταστάσεις (π.χ. φράγμα Παρτίρων), κ.α. 

Β. 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ – 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, Κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(ΚΕΔΕ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΔΚ). 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό:  48/2022 

 

- 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 
 
 
 

ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ - ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΟΛΓΑ 
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