
 

 

  

 
 
 
 
 

Α Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Μ Α 
 
        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 10/18-03-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ υμβουλίου. 
 
        Στισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 18-03-2019 θμζρα Δευτζρα το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε ςε δθμόςια 
τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 3167/14-03-
2019 Ρρόςκλθςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και 
επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Ρριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
Δθμοτικϊν Συμβοφλων ιταν: 
                     ΡΑΟΝΤΕΣ                                                                                           ΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Τιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ                                                         1.  Τςικνάκθ Αλεξάνδρα 
2. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ                                                                 2.  Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσ 
3. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ                                                                   3.  Τςικνάκθσ Γεϊργιοσ 
4. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ                                                         4.  Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 
5. Ρουλινάκθσ Μνοφςοσ                                                                 5.  Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 
6. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ                                                                6.  Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ 
7. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Ραραςκευι                                      7.  Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 
8. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ                                                                  8.  Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 
9. Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ                                                                9.  Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 
10. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ                                                                10.  Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 
11. Χαλκιαδάκθσ Ζαχαρίασ                                                             11. Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 
12. Ρετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία                                    12. Ραπουτςάκθσ Νικόλαοσ 
13. Καργάκθσ Νικόλαοσ 
14. Καμπουράκθσ Σάββασ 
15. Σπινκάκθσ Μιχαιλ 

        Στθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Ρρόεδροι των Δθμοτικϊν και Τοπικϊν Κοινοτιτων και ο 
γραμματζασ του Διμου Τηεκάκθσ Στυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                        Ο Ρρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε ότι ζχουν προκφψει 
                  δφο κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ του κατεπείγοντοσ.  Το ςϊμα ενζκρινε το                                                                                                 
                  κατεπείγον και αποφαςίςτθκε ομόφωνα να ςυηθτθκοφν. Στθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν τα κζματα τθσ θμεριςιασ  
                  διάταξθσ. 
                       Η Δ.Σ. Ρετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία αποχϊρθςε από τθ ςυνεδρίαςθ μετά τθ ςυηιτθςθ του 5ου κζματοσ τθσ  
                  θμεριςιασ διάταξθσ. 
                        
                 Θέμα: 26ΟΝ    ΕΝΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ:       Παραχώρηςη του πρώην Δημοτικοφ χολείου Αγ. Ιωάννη Φαιςτοφ 
                 ςτον Πολιτιςτικό φλλογο Αγ. Ιωάννη Φαιςτοφ. 

 
Αριθμ. Απόφαςησ: 60/2019 
 
Ο Αληηδήκαρτος. θ. Ξεροσδάθες Ηφάλλες εηζεγήζεθε ηο  ζέκα θαη είπε: 

  

Η Δθμοτικι Επιτροπι Ραιδείασ μασ ζςτειλε τθν αρικμ. 1/2019 απόφαςθ τθσ που αφορά: 
 

Ραραχϊρθςθ του πρϊθν Δθμοτικοφ Σχολείου Αγ. Ιωάννθ Φαιςτοφ ςτον Ρολιτιςτικό Σφλλογο Αγ. Ιωάννθ 
Φαιςτοφ. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΑΔΑ: Ω4ΗΖΩΗ1-Υ1Ν



 

 

  

Ο Ρρόεδροσ, αφοφ διαπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
και ειςθγοφμενοσ το ανωτζρω κζμα ζκεςε υπόψθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τα εξισ: 
  
1. Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α 110/1990) άρκρο 5 παρ. 16, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με 
τθν παρ. 2 του άρκρου 31 και του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α 1992) και τροποποιικθκε με τθν παρ. 5. 
2. Το άρκρο 2 του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ Α 189/1995) 
3. Τθν παρ. 16 του άρκρου 7 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113/1995) ‘’Πλα τα ακίνθτα τα οποία 
μεταβιβάηονται ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κατά τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ του 
παρόντοσ άρκρου, βαρφνουν με δουλεία υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ οποία ςυνιςτάται ςτθ 
χρθςιμοποίθςι τουσ μόνο για τθ ςτζγαςθ ςχολείων ι μονάδων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι λαϊκισ 
επιμόρφωςθσ, κατά τα οριηόμενα κάκε φορά με αποφάςεισ των Νομαρχϊν’’. 
Σε περίπτωςθ που παφει θ λειτουργία τζτοιων ςχολείων ι μονάδων ςτθν περιοχι κακενόσ ςυγκεκριμζνου 
ακινιτου, θ χριςθ του ορίηεται κάκε φορά με ειςιγθςθ του οικείου Ο.Τ.Α. και απόφαςθ Νομάρχθ. 
4. Τθν παραγρ. 16 του άρκρου 7 του Ν. 2307/1995 θ οποία ορίηει ότι: « Οι αρμοδιότθτεσ του νομάρχθ που 
προβλζπονται από τισ παρ. 1 και 16 του άρκρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α ), όπωσ το άρκρο αυτό 
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’) 
αςκοφνται από τον Ρεριφερειακό Διευκυντι». 
5.Τθ με αρικμ.Δ4/86/1987 (ΦΕΚ 81/Τ.Β/1987) απόφαςθ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων «Τρόποσ λειτουργίασ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Επιτροπϊν Ραιδείασ»   
6. Τθν παρ. 2 του άρκρου 185 του Ν. 3463/2006 όπου: ‘’με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 
επιτρζπεται να παραχωρείται δωρεάν θ χριςθ ακινιτων ςε άλλα Νομικά πρόςωπα, που αςκοφν 
αποκλειςτικά και μόνο δραςτθριότθτα, θ οποία είναι κοινωφελισ και προάγει τοπικά ςυμφζροντα’’.  
7. Τθν παράγρ. 4 του άρκρου 94 του ν. 3852/2010 ςτοιχείο 24 που ορίηεται ότι: ‘’ο κακοριςμόσ 
κοινωφελοφσ χριςθσ των ςχολείων ςε περίπτωςθ παφςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ είναι πλζον αρμοδιότθτα 
των Διμων’’ κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Ραιδείασ. 
Στθν Τοπικι Κοινότθτα Καμθλαρίου που ανικει ο οικιςμόσ Αγ.Ιωάννθ του Διμου Φαιςτοφ υπάρχει παλιό 
κτίριο, το πρϊθν Δθμοτικό Σχολείο Αγ.Ιωάννθ το οποίο έχει παφςει να λειτουργεί. 
 Ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ  Αγ.Ιωάννθ με τθν Αρ.πρωτ. 38/06-02-2019 αίτθςι του, ηθτά τθν παραχϊρθςθ 
αίκουςασ του εν λόγω κτιρίου για τθν ςτζγαςθ  των γραφείων του και τθ διοργάνωςθ διάφορων 
εκδθλϊςεων πολιτιςτικοφ περιεχομζνου. 

Το Συμβοφλιο τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Καμθλαρίου με το αρικμό 1/07-02-2019 πρακτικό 
γνωμοδοτεί κετικά για τθν αναφερόμενθ ςτο κζμα παραχϊρθςθ. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τα παραπάνω εκτεκζντα από τον Ρρόεδρο, τισ 
παραπάνω διατάξεισ, το γεγονόσ ότι θ ανωτζρω ςχολικι μονάδα ζχει παφςει να λειτουργεί, μετά από 
ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των μελϊν του  
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  

Εγκρίνει τθν δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ αίκουςασ του κτιρίου του πρϊθν Δθμοτικοφ ςχολείου 
Αγ.Ιωάννθ ςτον Ρολιτιςτικό Σφλλογο Αγ.Ιωάννθ με ςκοπό τθν ςτζγαςθ  των γραφείων του και τθ 
διοργάνωςθ διάφορων εκδθλϊςεων πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, με τουσ παρακάτω όρουσ: 
1) Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του παραχωροφμενου ακινιτου από τον πολιτιςτικό 
ςφλλογο ςε οποιοδιποτε τρίτο, φυςικό ι νομικό πρόςωπο. Ραρόμοια ενζργεια ςυνιςτά λόγο ανάκλθςθσ 
τθσ παροφςθσ απόφαςθσ. 
2) Το παραχωροφμενο ακίνθτο κα χρθςιμοποιθκεί ωσ ςτζγθ του Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου και χϊρο 
άςκθςθσ των καταςτατικϊν δραςτθριοτιτων του. Δεν είναι επιτρεπτι θ άςκθςθ εμπορικϊν 
δραςτθριοτιτων ι δραςτθριοτιτων ανταγωνιςτικϊν με αυτζσ που αςκοφνται ιδθ ςτο τοπικό διαμζριςμα 
από ιδιϊτεσ – κατοίκουσ τθσ περιοχισ. Δεν επιτρζπεται θ αλλαγι τθσ μορφισ χριςθσ χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου Φαιςτοφ. 

ΑΔΑ: Ω4ΗΖΩΗ1-Υ1Ν



 

 

  

3) Ο πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ δικαιοφται να διαμορφϊςει και να διακοςμιςει το παραχωροφμενο ακίνθτο, 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τθν επικυμία του, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα προβεί ςε ουςιϊδεισ 
μεταβολζσ τθσ μορφισ του ακινιτου, από τισ οποίεσ μπορεί να κιγεί θ ςτατικότθτα και θ αντοχι του 
κτιρίου. 
4) Οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμία προκλθκεί από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ, βαρφνει τον πολιτιςτικό ςφλλογο. 
5) Μετά τθν λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ, με οποιονδιποτε τρόπο και αν γίνει αυτι, ο πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ 
υποχρεοφται να αποχωριςει από το ακίνθτο και να το παραδϊςει ςτθν ίδια ακριβϊσ κατάςταςθ με αυτιν 
που το παρζλαβε. 
6) Απαγορεφεται να αφαιρζςει αντικείμενα που εμπίπτουν ςτθν ζννοια των ςυςτατικϊν των αρ. 953 και 
επ. του Α.Κ. 
7) Ο πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει καλι χριςθ του παραχωροφμενου ακινιτου, να 
μθν προξενεί ηθμίεσ ς’ αυτό και να επιςκευάηει όςεσ προξενοφνται από ενζργεια των μελϊν του. 
8) Οι δαπάνεσ ΔΕΗ, ΟΤΕ, φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και οι υπζρ τρίτων ςυνειςπρατόμενεσ με τα 
παραπάνω τιμολόγια ειςφορζσ, βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον χριςτθ ςφλλογο. Η μθ ζγκαιρθ πλθρωμι 
τουσ ςυνιςτά λόγο ανάκλθςθσ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ. 
9)Η χριςθ των διδακτθρίων και   θ εκμετάλλευςθ τθσ περιουςίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ κατά τον πιο 
πάνω τρόπο, δεν αποκλείει τθν τυχόν   επαναλειτουργία τουσ.  
10) Ο Ρρόεδροσ του Τοπικοφ Συμβουλίου δικαιοφται να ζχει πρόςβαςθ ςτο κτίριο, να ελζγχει τθν ορκι 
τιρθςθ των όρων παραχϊρθςθσ και να προβαίνει ςε μερικι χριςθ των χϊρων του ςχολείου για τισ 
ανάγκεσ τθσ Κοινότθτασ, χωρίσ να εμποδίηεται θ χριςθ του από τον ενϋ λόγω Σφλλογο. 
11) Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςθσ παραχϊρθςθσ μπορεί να γίνει μόνο με νζα 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

Μειοψήφηςε το μζλοσ τθσ Δ.Ε.Ρ. κ. Χουςτουλάκθ Γενοβζφα λζγοντασ ότι: 

1. θ Σχολικι μονάδα  να μθν χρθςιμοποιείτε για κερδοςκοπικοφσ ςκοποφσ και  
2. θ παραχϊρθςθ του κτιρίου να είναι περιοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ και να γίνεται 

επανζλεγχοσ για τθν καταλλθλότθτα τθσ χριςθσ του. 
 

Σο Γεκοηηθό σκβούιηο αθού άθοσζε ηελ εηζήγεζε ηοσ Αληηδεκάρτοσ έιαβε σπόυε ηοσ ηελ αρηζκ. 
1/2019 απόθαζε ηες Δπηηροπής Παηδείας θαη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε, 
 
                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

     

Εγκρίνει τθν δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ αίκουςασ του κτιρίου του πρϊθν Δθμοτικοφ ςχολείου 
Αγ.Ιωάννθ ςτον Ρολιτιςτικό Σφλλογο Αγ.Ιωάννθ με ςκοπό τθν ςτζγαςθ  των γραφείων του και τθ 
διοργάνωςθ διάφορων εκδθλϊςεων πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, με τουσ παρακάτω όρουσ: 
1) Δεν επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του παραχωροφμενου ακινιτου από τον πολιτιςτικό 
ςφλλογο ςε οποιοδιποτε τρίτο, φυςικό ι νομικό πρόςωπο. Ραρόμοια ενζργεια ςυνιςτά λόγο ανάκλθςθσ 
τθσ παροφςθσ απόφαςθσ. 
2) Το παραχωροφμενο ακίνθτο κα χρθςιμοποιθκεί ωσ ςτζγθ του Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου και χϊρο 
άςκθςθσ των καταςτατικϊν δραςτθριοτιτων του. Δεν είναι επιτρεπτι θ άςκθςθ εμπορικϊν 
δραςτθριοτιτων ι δραςτθριοτιτων ανταγωνιςτικϊν με αυτζσ που αςκοφνται ιδθ ςτο τοπικό διαμζριςμα 
από ιδιϊτεσ – κατοίκουσ τθσ περιοχισ. Δεν επιτρζπεται θ αλλαγι τθσ μορφισ χριςθσ χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου Φαιςτοφ. 
3) Ο πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ δικαιοφται να διαμορφϊςει και να διακοςμιςει το παραχωροφμενο ακίνθτο, 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τθν επικυμία του, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα προβεί ςε ουςιϊδεισ 
μεταβολζσ τθσ μορφισ του ακινιτου, από τισ οποίεσ μπορεί να κιγεί θ ςτατικότθτα και θ αντοχι του 
κτιρίου. 
4) Οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμία προκλθκεί από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ, βαρφνει τον πολιτιςτικό ςφλλογο. 

ΑΔΑ: Ω4ΗΖΩΗ1-Υ1Ν



 

 

  

5) Μετά τθν λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ, με οποιονδιποτε τρόπο και αν γίνει αυτι, ο πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ 
υποχρεοφται να αποχωριςει από το ακίνθτο και να το παραδϊςει ςτθν ίδια ακριβϊσ κατάςταςθ με αυτιν 
που το παρζλαβε. 
6) Απαγορεφεται να αφαιρζςει αντικείμενα που εμπίπτουν ςτθν ζννοια των ςυςτατικϊν των αρ. 953 και 
επ. του Α.Κ. 
7) Ο πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει καλι χριςθ του παραχωροφμενου ακινιτου, να 
μθν προξενεί ηθμίεσ ς’ αυτό και να επιςκευάηει όςεσ προξενοφνται από ενζργεια των μελϊν του. 
8) Οι δαπάνεσ ΔΕΗ, ΟΤΕ, φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και οι υπζρ τρίτων ςυνειςπρατόμενεσ με τα 
παραπάνω τιμολόγια ειςφορζσ, βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον χριςτθ ςφλλογο. Η μθ ζγκαιρθ πλθρωμι 
τουσ ςυνιςτά λόγο ανάκλθςθσ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ. 
9)Η χριςθ των διδακτθρίων και   θ εκμετάλλευςθ τθσ περιουςίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ κατά τον πιο 
πάνω τρόπο, δεν αποκλείει τθν τυχόν   επαναλειτουργία τουσ.  
10) Ο Ρρόεδροσ του Τοπικοφ Συμβουλίου δικαιοφται να ζχει πρόςβαςθ ςτο κτίριο, να ελζγχει τθν ορκι 
τιρθςθ των όρων παραχϊρθςθσ και να προβαίνει ςε μερικι χριςθ των χϊρων του ςχολείου για τισ 
ανάγκεσ τθσ Κοινότθτασ, χωρίσ να εμποδίηεται θ χριςθ του από τον εν λόγω Σφλλογο. 
11) Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςθσ παραχϊρθςθσ μπορεί να γίνει μόνο με νζα 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

 

  
      Αθού ζσληάτζεθε θαη αλαγλώζζεθε ηο πραθηηθό ασηό σπογράθεηαη φς θαηφηέρφ. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                               
                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Σηηάθε-Λεοληαράθε Διέλε, 2)Μασράθες Γεώργηος, 3)Κοσηεληάθες Υαράιακπος, 4)Ποσιηλάθες 
Μαλούζος, 5)Υαρηηάθες Δκκαλοσήι, 6)Γθηαοσράθε-Μαηζαηάθε Παραζθεσή, 7)Ξεροσδάθες Ηφάλλες, 
8)Κοσθοσιάθες Ηφάλλες, 9)Κοσρηάθες Νηθόιαος, 10)Υαιθηαδάθες Εαταρίας, 11)Καργάθες Νηθόιαος, 
12)Κακποσράθες άββας, 13)πηλζάθες Μηταήι. 
 
                Αθρηβές Απόζπαζκα 

                       Ο Πρόεδρος Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
 

ΑΔΑ: Ω4ΗΖΩΗ1-Υ1Ν
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