
 

 

  

 
 

 
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 Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγολιού στο πρόγραμμα LEADER. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί.   

                  Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης. 

                        

Θέμα: 12ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Λαγολιού 

στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγολιού «Ο ΚΑΡΤΑΛΟΣ». 

    

Αριθμ. Απόφασης: 149/2019 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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Ο Αντιδήµαρχος. κ. Μαυράκης Γεώργιος εισηγήθηκε το  θέµα και είπε: 
 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγολιού «Ο ΚΑΡΤΑΛΟΣ» µε το από 12-04-2019 έγγραφό του ζητά την 
ανανέωση παραχώρησης του ∆ηµοτικού Σχολείου Λαγολιού για 20 χρόνια. 
Σκοπός της χρήσης του χώρου είναι η ανακαίνιση του ∆ηµοτικού Σχολείου(κουφώµατα και οροφή) και 
η ανάπλαση του προαύλιου χώρου.. 
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Φαιστού στην από 5-6-2019 γνωµοδότηση του αναφέρει ότι από το 
συνδυασµό των παραγράφων 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. 
Θεωρεί πως 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 για διάστηµα και µε τους όρους που αυτό θα αποφασίσει, αφού 
προηγουµένως η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου αποτυπώσει τι υπό παραχώρηση ακίνητο σε 
τοπογραφικό σχεδιάγραµµα ώστε να είναι σαφές και συγκεκριµένο το ακίνητο που παραχωρείται και 
να µην υπάρχει οποιαδήποτε παρανόηση ή αµφισβήτηση. 
Η εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Λαγολιού Σελιανάκη Καλλιόπη µε το από 02-08-2019 
έγγραφοι µας γνωρίζει ότι συµφωνεί  για την παραχώρηση του ∆ηµοτικού Σχολείου στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγολιού υποχρεούται να διατηρεί το χώρο καθαρό και να τον 
συντηρεί (∆ΕΗ, Internet, τηλέφωνο, νερό). 

2) Αν το Σχολείο χρειαστεί να λειτουργήσει ξανά λόγω αύξησης των οικογενειών και των παιδιών 
να γίνει ανάκληση της παραχώρησης και επιστροφή του στη δικαιοδοσία του ∆ήµου. 

Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας µε την αριθµ. 6/2019 απόφαση της  

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του κτιρίου του πρώην Δημοτικού σχολείου 

Λαγολιού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγολιού με σκοπό την στέγαση  των γραφείων του και τη 

διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου, με τους παρακάτω όρους: 

1) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούμενου ακινήτου από τον πολιτιστικό 

σύλλογο σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο 

ανάκλησης της παρούσης απόφασης. 

2) Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη του Πολιτιστικού Συλλόγου και χώρο 

άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων του. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών με αυτές που ασκούνται ήδη στο τοπικό 

διαμέρισμα από ιδιώτες – κατοίκους της περιοχής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Φαιστού. 

3) Ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο 

ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε 

ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η 

αντοχή του κτιρίου. 

4) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τον πολιτιστικό 

σύλλογο. 
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5) Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο πολιτιστικός 

σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς 

κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε. 

6) Απαγορεύεται να αφαιρέσει αντικείμενα που εμπίπτουν στην έννοια των συστατικών των αρ. 953 

και επ. του Α.Κ. 

7) Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου 

ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των 

μελών του. 

8) Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπρατόμενες 

με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο. Η μη έγκαιρη 

πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης. 

9)Η χρήση των διδακτηρίων και   η εκμετάλλευση της περιουσίας της σχολικής μονάδας κατά τον πιο 

πάνω τρόπο, δεν αποκλείει την τυχόν   επαναλειτουργία τους.  

10) Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την 

ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης και να προβαίνει σε μερική χρήση των χώρων του σχολείου 

για τις ανάγκες της Κοινότητας, χωρίς να εμποδίζεται η χρήση του από τον εν΄ λόγω Σύλλογο. 

11) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μειοψήφησε το μέλος της Δ.Ε.Π. κ. Χουστουλάκη Γενοβέφα λέγοντας ότι: 

1. η Σχολική μονάδα  να μην χρησιμοποιείτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς και  

2. η παραχώρηση του κτιρίου να είναι περιορισμένου χρονικού διαστήματος και να γίνεται 

επανέλεγχος για την καταλληλότητα της χρήσης του. 

 
Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και αποφασίζεται η δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης του ∆ηµοτικού Σχολείου Λαγολιού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγολιού «Ο 
ΚΑΡΤΑΛΟΣ», για διάστηµα 20 ετών, προκειµένου να ΓΊΝΕΙ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ ΤΟΥ Σχολείου και 
ανάπλαση του προαύλιου χώρου του. 
Η παραχώρηση χρήσης του ∆ηµοτικού Σχολείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγολιού γίνεται µε 
σκοπό να ενταχθεί στο πρόγραµµα LEADER.  
 
Το ∆.Σ αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγολιού, το από. 02-08-2019 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Λαγολιού, 
την αριθµ. 6/2019 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας 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 του ∆ηµοτικού Σχολείου Λαγολιού στον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Λαγολιού «Ο ΚΑΡΤΑΛΟΣ», για διάστηµα 20 ετών, µε σκοπό την ανακαίνιση του ∆ηµοτικού 
Σχολείου(κουφώµατα και οροφή) και η ανάπλαση του προαύλιου χώρου, µε τους παρακάτω όρους: 

1) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούμενου ακινήτου από τον πολιτιστικό 

σύλλογο σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο 

ανάκλησης της παρούσης απόφασης. 

2) Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη του Πολιτιστικού Συλλόγου και χώρο 

άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων του. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών με αυτές που ασκούνται ήδη στο τοπικό 

διαμέρισμα από ιδιώτες – κατοίκους της περιοχής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Φαιστού. 

3) Ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο 

ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε 
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ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η 

αντοχή του κτιρίου. 

4) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τον πολιτιστικό 

σύλλογο. 

5) Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο πολιτιστικός 

σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς 

κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε. 

6) Απαγορεύεται να αφαιρέσει αντικείμενα που εμπίπτουν στην έννοια των συστατικών των αρ. 953 

και επ. του Α.Κ. 

7) Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου 

ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των 

μελών του. 

8) Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπρατόμενες 

με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο. Η μη έγκαιρη 

πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης. 

9)Η χρήση των διδακτηρίων και   η εκμετάλλευση της περιουσίας της σχολικής μονάδας κατά τον πιο 

πάνω τρόπο, δεν αποκλείει την τυχόν   επαναλειτουργία τους.  

10) Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την 

ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης και να προβαίνει σε μερική χρήση των χώρων του σχολείου 

για τις ανάγκες της Κοινότητας, χωρίς να εμποδίζεται η χρήση του από τον εν΄ λόγω Σύλλογο. 

11) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η παραχώρηση χρήσης του ∆ηµοτικού Σχολείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγολιού «Ο 
ΚΑΡΤΑΛΟΣ» 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 
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