
 

 

  

 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 17/02-08-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 02-08-2019 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 

10586/29-07-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Δ.Σ. Τσικνάκης Γεώργιος δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση σε εφαρμογή της αριθμ. 91/27-05-2019 

Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Ο Δ.Σ. Μαυράκης Γεώργιος προσκλήθηκε κανονικά στη συνεδρίαση λόγω κατάθεσης προσφυγής στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αριθμ. 91/27-05-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά 

(27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Νικολακάκης Ιωάννης                                                                 1.  Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη 

2. Μαυράκης Γεώργιος                                                                   2.  Τσικνάκη Αλεξάνδρα 

3. Χουστουλάκης Φανούριοςιος                                                   3.  Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή 

4. Κουτεντάκης Χαράλαμπος                                                         4.  Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

5. Πουλινάκης Μανούσος                                                              5.  Μανιαδάκης Ιωάννης 

6. Χαριτάκης Εμμανουήλ                                                                6.  Κουλεντάκης Ιωάννης 

7. Ξηρουδάκης Ιωάννης                                                                  7.  Φραγκιαδάκης Διονύσιος 

8. Κουκουλάκης Ιωάννης                                                                8.  Καμπουράκης Σάββας 

9. Κουρτάκης Νικόλαος                                                                  9.  Σπινθάκης Μιχαήλ 

10. Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας                                                             10. Παπουτσάκης Νικόλαος 

11. Φασομυτάκης Ιωάννης 

12. Νικολιδάκης Γρηγόριος 

13. Καργάκης Νικόλαος 

14. Κοκαράκης Χαρίλαος 

15. Μερωνιανάκης Γεώργιος 

16. Μανιουδάκης Κων/νος 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ο 

γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι έχουν  

                  προκύψει οκτώ θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος.   

                  Λαμβάνοντας υπόψη μας τα αναφερόμενα της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α') (όπως  

                  τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/2014), ορίζεται ότι:  «Ένα (1) μήνα  

                  πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό  

                  συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και  

                  απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»,   

                  η παρούσα απόφαση απαιτείται να πραγματοποιηθεί άμεσα την παρούσα περίοδο, για να μπορέσει να ενταχθεί ο 

                  Σύλλογος Γυναικών Αντισκαρίου στο πρόγραμμα LEADER. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί.   

                  Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης. 

                        

Θέμα: 11ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο 

Γυναικών Αντισκαρίου 

    

Αριθμ. Απόφασης: 148/2019 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΑΔΑ: Ω7Δ2ΩΗ1-Μ32



 

 

  

Ο Αντιδήµαρχος. κ. Μαυράκης Γεώργιος εισηγήθηκε το  θέµα και είπε: 
 
Ο Σύλλογος Γυναικών Αντισκαρίου µε το αριθµ. πρωτ. 6024/30-5-2018 έγγραφό του ζητά την 
παραχώρηση χρήσης δηµοτικού χώρου (σε παλαιό κτήριο του ∆ήµου στο Αντισκάρι), το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση του Συλλόγου. 
Ο Σύλλογος Γυναικών Αντισκαρίου είναι ένας νεοσύστατος δραστήριος Σύλλογος που επιλύει πολλά 
προβλήµατα στο χωριό στους τοµείς καθαριότητας, πολιτισµού, διατήρησης των παραδόσεων, 
λειτουργικότητας κλπ. 
Από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 185 Ν. 3463/2006 προκύπτει πως µπορεί ο ∆ήµος µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να παραχωρεί δωρεάν τη χρήση ακινήτου του σε νοµικό 
πρόσωπο που ασκεί αποκλειστικά και µόνο κοινωφελή δραστηριότητα ή που προάγει τα τοπικά 
συµφέροντα. Η παραχώρηση δε αυτή ανακαλείται µε όµοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν 
υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. Στη συνεδρίαση δε αυτή, κατ’ άρθρα 81 και 83 παρ. 2 Ν. 3852/2010 θα 
πρέπει να κληθεί µε δικαίωµα ψήφου και ο Πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας, προκειµένου να 
εκπροσωπήσει το συµβούλιο αυτής το οποίο θα πρέπει να έχει γνωµοδοτήσει σχετικά µε την  
παραχώρηση αυτή. Αν δεν υπάρχει δηµοτική αλλά τοπική κοινότητα επίσης πρέπει το συµβούλιο 
αυτής να γνωµοδοτήσει για την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου κατ’ άρθρο 84 παρ. 1 
περίπτωση στ’ Ν. 3852/2010, χωρίς όµως σ’ αυτήν την περίπτωση να χρειάζεται να κληθεί ο 
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στο δηµοτικό συµβούλιο, ούτε να του δοθεί δικαίωµα ψήφου. 
Ο συγκεκριµένος Σύλλογος καλύπτει τις προδιαγραφές του νόµου ως νοµικού προσώπου µε 
κοινωφελή δραστηριότητα και δυνατότητα προαγωγής των τοπικών συµφερόντων. Εποµένως το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Φαιστού µε απόφαση του µπορεί να αποφασίσει την παραχώρηση χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου. 
Το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αντισκαρίου µε το από 30-7-2018 πρακτικό µας γνωρίζει ότι 
συµφωνεί  για την παραχώρηση δηµοτικού χώρου στο Σύλλογο Γυναικών Αντισκαρίου. 
Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και αποφασίζεται η δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης δηµοτικού χώρου (παλαιό κτήριο του ∆ήµου στο Αντισκάρι) στο Σύλλογο 
Γυναικών Αντισκαρίου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση του Συλλόγου. 
Η παραχώρηση χρήσης του δηµοτικού χώρου στον Σύλλογο Γυναικών Αντισκαρίου γίνεται µε σκοπό 
να ενταχθεί στο πρόγραµµα LEADER  
Το ∆.Σ αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση του 
Συλλόγου Γυναικών Αντισκαρίου, το από 30-7-2018 πρακτικό του Συµβουλίου της Τ.Κ. Αντισκαίου και 
τη διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του, 

 
                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1.  Εγκρίνει το κατεπείγον του θέµατος. 
2.  Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικού χώρου (παλαιό κτήριο του ∆ήµου στο Αντισκάρι) στο 
Σύλλογο Γυναικών Αντισκαρίου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση του Συλλόγου. 
Η παραχώρηση χρήσης του δηµοτικού χώρου στον Σύλλογο Γυναικών Αντισκαρίου γίνεται µε σκοπό 
να ενταχθεί στο πρόγραµµα LEADER  

 

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

                                                       ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                              ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Μαυράκης Γεώργιος, 2)Χουστουλάκης Φανούριος, 3)Κουτεντάκης Χαράλαμπος, 4)Πουλινάκης 

Μανούσος, 5)Χαριτάκης Εμμανουήλ, 6)Ξηρουδάκης Ιωάννης, 7)Κουκουλάκης Ιωάννης, 8)Κουρτάκης 

Νικόλαος, 9)Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας, 10)Φασομυτάκης Ιωάννης, 11)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 12)Καργάκης 

Νικόλαος, 13)Κοκαράκης Χαρίλαος, 14)Μανιουδάκης Κων/νος. 

                Ακριβές Απόσπασμα 

                       Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

                                           ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: Ω7Δ2ΩΗ1-Μ32
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