
 

 

  

 
 
 
 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 12/23-04-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ Συμβουλίου. 
 
        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 23-04-2019 θμζρα Σρίτθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε ςε δθμόςια 
τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 5044/19-04-
2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και 
επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

1. Σιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ                                                         1.  Σςικνάκθ Αλεξάνδρα 
2. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ                                                                 2.  Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσ 
3. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ                                                                   3.  Σςικνάκθσ Γεϊργιοσ 
4. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ                                                         4.  Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ 
5. Πουλινάκθσ Μνοφςοσ                                                                 5.  Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 
6. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ                                                                6.  Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ 
7. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι                                      7.  Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 
8. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ                                                                  8.  πινκάκθσ Μιχαιλ 
9. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ                                                                  9.  Παπουτςάκθσ Νικόλαοσ 
10. Χαλκιαδάκθσ Ζαχαρίασ 
11. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 
12. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 
13. Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 
14. Καργάκθσ Νικόλαοσ 
15. Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 
16. Καμπουράκθσ άββασ 
17. Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 
18. Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων και ο 
γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                        Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε ότι ζχουν προκφψει 
                  ζξι κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ του κατεπείγοντοσ.  Σο ςϊμα ενζκρινε το                                                                                                 
                  κατεπείγον και αποφαςίςτθκε ομόφωνα να ςυηθτθκοφν. τθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν τα κζματα τθσ θμεριςιασ  
                  διάταξθσ. 
                        
                 Θέμα: 18ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Απευθείασ εκμίςθωςη Κλειςτοφ Γυμναςτηρίου Μοιρών ςτην  
                Αναςταςάκη Στυλιανή του Γεωργίου. 
    

Αριθμ. Απόφαςησ: 87/2019 
 
Ο Ανηιδήμαρτος. κ. Μασράκης Γεώργιος ειζηγήθηκε ηο  θέμα και είπε: 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 192 παξ.2 ηνπ Ν.3463/2006 : «Τν δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην κπνξεί κε 

απόθαζή ηνπ λα εθκηζζώλεη, ρσξίο  δεκνπξαζία, γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) 

κήλεο, ζέαηξα θαη  θηλεκαηνζέαηξα ή άιινπο ρώξνπο, γηα επηζηεκνληθνύο θαη θαιιηηερληθνύο ζθνπνύο, 

αθνύ ην  ζπκβνύιην εθηηκήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ εθδειώζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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Η Αλαζηαζάθε Σηπιηαλή ηνπ Γεσξγίνπ θαηέζεζε ηελ κε αξηζκ. πξση. 2153/22-02-2019 αίηεζε ηεο γηα 

ελνηθίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ αθηλήηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Μνηξώλ καδί κε όια ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά. Με ηελ παξαπάλσ αίηεζε ηεο, δεηά ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ζηελ ίδηα γηα ηελ  

πξαγκαηνπνίεζε  αθηινθεξδνύο γπκλαζηηθώλ επηδείμεσλ ζηηο 6 - 7 Ινπιίνπ  2019.  

Αλαιπηηθόηεξα νη γπκλαζηηθέο επηδείμεηο ζα δηεμαρζνύλ  ζηηο 6 - 7 Ιουλίου 2019..                          

Η αλσηέξσ παξάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη από πνηόηεηα θαη ζεσξείηαη επηζηεκνληθά θαη θαιιηηερληθά 

επαξθήο. 

Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε: 

 

1) ην άξζξν 192 παξ.2 ηνπ ΔΚΚ (Ν.3463/06) 

2) ηελ παξαπάλσ αίηεζε 

3) ηελ πνηόηεηα ησλ εθδειώζεσλ πνπ πξόθεηηαη λα δηεμαρζνύλ 

4)Τν όηη ε δηεμαγσγή ηεο  παξαπάλσ  παξάζηαζεο πξνάγεη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζπκθέξνληα ηνπ 

Δήκνπ, θαιείηαη λα: 

1) εγθξίλεη ηελ απ’ επζείαο εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Μνηξώλ ζηελ 

Αλαζηαζάθε Σηπιηαλή ηνπ Γεσξγίνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 6 - 7 Ιουλίου 2019. 

2) Τν κίζζσκα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 100 Επξώ γηα νιόθιεξε ηελ κηζζσηηθή πεξίνδν. 

3) Τν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ αθηινθεξδή γπκλαζηηθέο επηδείμεηο. 

4) Τελ επζύλε γηα θζνξέο, δεκηέο θιπ επί ηνπ αθηλήηνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν δηνξγαλσηήο ησλ 

εθδειώζεσλ. Ο δηνξγαλσηήο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα ηελ  απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ. 

5) Εμνπζηνδνηείηαη ν Αληηδήκαξρνο ζε ζέκαηα Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο. 

 
                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

     

1) Εγθξίλεη ηελ απ’ επζείαο εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Μνηξώλ ζηελ  

Αλαζηαζάθε Σηπιηαλή ηνπ Γεσξγίνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 6 - 7 Ιουλίου 2019. 

2)  Τν κίζζσκα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 100 Επξώ γηα νιόθιεξε ηελ κηζζσηηθή πεξίνδν. 

3) Τν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ αθηινθεξδή ρνξεπηηθή παξάζηαζε . 

4)  Τελ επζύλε γηα θζνξέο, δεκηέο θιπ επί ηνπ αθηλήηνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν δηνξγαλσηήο ησλ 

εθδειώζεσλ. Ο δηνξγαλσηήο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα ηελ  απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ. 

5) Εμνπζηνδνηείηαη ν Αληηδήκαξρνο ζε ζέκαηα Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο. 
 

 
      Αθού ζσνηάτθηκε και αναγνώζθηκε ηο πρακηικό ασηό σπογράθεηαι ως καηωηέρω. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                              ΜΔΡΩΝΗΑΝΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 
                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Σιηάκη-Λεονηαράκη Δλένη, 2)Μασράκης Γεώργιος, 3)Κοσηενηάκης Υαράλαμπος, 4)Ποσλινάκης 
Μανούζος, 5)Υαριηάκης Δμμανοσήλ, 6)Γκιαοσράκη-Μαηθαιάκη Παραζκεσή, 7)Ξηροσδάκης Ηωάννης, 
8)Κοσρηάκης Νικόλαος, 9)Υαλκιαδάκης Εαταρίας, 10)Πεηρακογιώργη-Ανσθανηάκη Μαρία, 
11)Φαζομσηάκης Ηωάννης, 12)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 13)Καργάκης Νικόλαος, 14)Κοκαράκης 
Υαρίλαος, 15)Καμποσράκης άββας, 16)Μανιοσδάκης Κων/νος. 
 
                Ακριβές Απόζπαζμα 

                       Ο Πρόεδρος Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
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