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          Στους Αγίους Δέκα, σήμερα  την 23η  του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα Σάββατο   

και ώρα 7:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίων Δέκα, ύστερα από 

πρόσκληση του προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

  

 Θέμα 1: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δ. Γόρτυνας 2020  

 
  

Διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο πέντε μελών  παρόντες  ήταν τα τέσσερα  μέλη ήτοι: 

  

                                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πηρουνάκης Μιχαήλ                  1. Πηρουνάκης Νεκτάριος 

2. Ξηρουχάκης Παντελής 

3. Καταχανάκης Αναστάσιος 
4. Ξαγοραράκης Γεώργιος 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Γόρτυνας, Ηλιάκης Νεκτάριος, για την 
τήρηση των πρακτικών. 

 

 
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε το 

Συμβούλιο σχετικά: 

 
Από το γραφείο του δημάρχου λάβαμε έγγραφο προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τα 

έργα που προτείνουμε να υλοποιηθούν στην κοινότητά μας για το έτος 2020.   
 

Νέα έργα, για το επόμενο έτος προτείνω τα κάτωθι: 
 

1. Αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Αγίων Δέκα και Βουρβουλίτη (νέα γεώτρηση και δεξαμενή) 

2. Αναβάθμιση δημοτικών δρόμων εντός οικισμών Αγίων Δέκα και Βουρβουλίτη  

3. Μελέτη λυμάτων οικισμού Αγίων Δέκα 

4. Τοιχίο αντιστήριξης Βουρβουλίτη 

 
Επίσης υπάρχουν χρηματοδοτήσεις  από το Π.Δ.Ε της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες για πολλά 
χρόνια δεν έχουν απορροφηθεί με κίνδυνο να χαθούν και πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε την 
τροποποίηση τους. Συγκεκριμένα προτείνω: 
 



 

      

1. Την Ανάθεση υπηρεσίας γεωλογικών ερευνών οικισμού Αγίων Δέκα για τις 

προγραμματισμένες παρεμβάσεις π.χ. νέο σχολικό συγκρότημα, πάρκινγκ, κλπ. (από 

τροποποίηση κονδυλίου 18.000 € από Π.Δ.Ε., για «Σύνταξη   μελέτης ανάπλασης συνεκτικού 

τμήματος οικισμών  Αγίων Δέκα -Βουρβουλίτη») 

2. Τη Σύνταξη προμελέτης ομβρίων υδάτων οικισμού Αγίων Δέκα (από τροποποίηση 

κονδυλίου 50.000 € Π.Δ.Ε., για «μελέτη  νέου κτιριολογικού συγκροτήματος  Δημοτικού  

Σχολείου Αγ. Δέκα») 

3. Την Αναβάθμιση οδών εντός οικισμού Βουρβουλίτη (από τροποποίηση κονδυλίου 12.000 

€ από Π.Δ.Ε., για «Εργασίες  αναβάθμισης   εισόδου   οικισμού   Βουρβουλίτη») 

 
 Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε στη νέα δημοτική αρχή κάποια θέματα τα οποία είναι 
συνεχιζόμενα και έχουν εκκρεμότητες, πρέπει δε να συνεχίσουν και να ολοκληρωθούν διότι είναι πολύ 
σημαντικά για το χωριό μας. Τα θέματα αυτά είναι: 
 

4. Ανάθεση μελετών επέκτασης νεκροταφείου (19.500 €, επείγον για 2019) 

5. Διαμόρφωση αυλής γηροκομείου (250.000 €) 

6. Αποκατάσταση Επισκοπείου (κέντρο τουριστικής πληροφόρησης, 600.000 €) 

7. Ανάπλαση αυλής Δημοτικού – Νηπιαγωγείου (138.500 €) 

8. Εργασίες συντήρησης γηπέδου (10.285 € + 20.000 €, 2 κωδικοί) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2019 

 
  Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζουμε ομόφωνα και προτείνουμε την ένταξη στο 

Τεχνικό  Πρόγραμμα του  2020 των τεσσάρων νέων έργων, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω και 
να ενημερώσουμε τη νέα δημοτική αρχή για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και τις εκκρεμότητες που 
είναι σε εξέλιξη.  
 
 

Αποφασίζει : ΟΜΟΦΩΜΑ 

 

Νέα  έργα για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δ. Γόρτυνας, έτους 2020 
1. Αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Αγίων Δέκα και Βουρβουλίτη (νέα γεώτρηση και δεξαμενή) 

2. Αναβάθμιση δημοτικών δρόμων εντός οικισμών Αγίων Δέκα και Βουρβουλίτη  

3. Μελέτη λυμάτων οικισμού Αγίων Δέκα 

4. Τοιχίο αντιστήριξης Βουρβουλίτη 

   

 

Προτεινόμενες τροποποιήσεις χρηματοδοτήσεων: 

1. Την Ανάθεση υπηρεσίας γεωλογικών ερευνών οικισμού Αγίων Δέκα για τις 

προγραμματισμένες παρεμβάσεις π.χ. νέο σχολικό συγκρότημα, πάρκινγκ, κλπ. (από 

τροποποίηση κονδυλίου 18.000 € από Π.Δ.Ε., για «Σύνταξη   μελέτης ανάπλασης συνεκτικού 

τμήματος οικισμών  Αγίων Δέκα -Βουρβουλίτη») 

2. Τη Σύνταξη προμελέτης ομβρίων υδάτων οικισμού Αγίων Δέκα (από τροποποίηση 

κονδυλίου 50.000 € Π.Δ.Ε., για «μελέτη  νέου κτιριολογικού συγκροτήματος  Δημοτικού  Σχολείου 

Αγ. Δέκα») 

3. Την Αναβάθμιση οδών εντός οικισμού Βουρβουλίτη (από τροποποίηση κονδυλίου 12.000 

€ από Π.Δ.Ε., για «Εργασίες  αναβάθμισης   εισόδου   οικισμού   Βουρβουλίτη») 

 

 

Εκκρεμότητες: 
1. Ανάθεση μελετών επέκτασης νεκροταφείου (19.500 €, επείγον για 2019) 

2. Διαμόρφωση αυλής γηροκομείου (250.000 €) 



 

      

3. Αποκατάσταση Επισκοπείου (κέντρο τουριστικής πληροφόρησης, 600.000 €) 

4. Ανάπλαση αυλής Δημοτικού – Νηπιαγωγείου (138.500 €) 

5. Εργασίες συντήρησης γηπέδου (10.285 € + 20.000 €, 2 κωδικοί) 

 

 
 Αφού εξαντλήθηκαν  τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση,  συντάχθηκε το 
παρόν πρακτικό, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 
Πηρουνάκης Μιχαήλ                         Ξηρουχάκης Παντελής 

   

 
               Καταχανάκης Αναστάσιος 

 
    

               Ξαγοραράκης Γεώργιος 


