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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 27/06-11-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 06-11-2019 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 15050/25-10-2019 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.  

        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. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                     1.  Φασομυτάκης Ιωάννης 

2. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

3. Νεονάκης Ευάγγελος 

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

5. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

6. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

7. Φανουράκη Στυλιανή 

8. Νικολακάκης Ιωάννης 

9. Καρανδινός Στυλιανός 

10. Θεοδωράκης Γεώργιος 

11. Καργάκης Νικόλαος 

12. Μαρκάκος Κων/νος 

13. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

14. Καργάκης Εμμανουήλ 

15. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

16. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

17. Καπελλάκης Νικόλαος 

18. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

19. Καμπουράκης Σάββας 

20. Σταθοράκης Γεώργιος 

21. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

22. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

23. Κουρτάκης Ζαχαρίας 

24. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

25. Κυριακάκης Αντώνιος 

26. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        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 έξι θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον για τέσσερα από τα έξι θέματα και αποφάσισε ομόφωνα να  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΥΣΣΩΗ1-Φ7Ω



2 

 

                  συζητηθούν. 

                    Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψε και το θέμα Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. και σύσταση  

                    προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου ΔΕ Διοικητικού και το σώμα ομόφωνα αποφάσισε να  

                    συζητηθεί 

    

 Θέμα: 5
ΟΝ

    ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην 

περιοχή Μυρτιάς Λάκκος της Τ.Κ. Κλήματος στον Σκοπευτικό Όμιλο Τυμπακίου. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 187/2019 

 

Η Αντιδήµαρχος κ. Φανουράκη Στυλιανή εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 

Ο Σκοπευτικός Όµιλος Τυµπακίου (ΣΚ.Ο.Τ) µε το αίτηµα (µε αριθ. 8226/13.6.2019) του 

ζητάει να του παραχωρήσουµε δηµοτική έκταση περίπου 40 στρ. στην περιοχή Μυρτίας 

Λάκκος (για 15 έτη µε δικαίωµα παράτασης αλλά 15 έτη)  που ανήκει στην κοινότητα 

Κλήµατος για δηµιουργία Σκοπευτηρίου 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα: 

1. µε τις διατάξεις τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 3463/2006  & 

2. γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου αποφάσισε την ∆ωρεάν παραχώρηση της 

παραπάνω έκτασης (αριθ. αποφ.  127/2019).  

Η Α.∆. Κρήτης  µε το 8137/19.7.2019 έγγραφο της ζήτησε να την ενηµερώσουµε εάν ο 

εκπρόσωπος της Τ.Κ. Κλήµατος ήταν παρών στην συζήτηση του εν λόγω θέµατος και αν η 

ψήφος του προσµετρήθηκε στην λήψη της παραπάνω απόφασης (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 

Για το λόγο ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Κλήµατος δεν ήταν παρόν στη συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και επειδή σήµερα έχει  αλλάξει  η ∆ηµοτική αρχή θα πρέπει να 

ακυρωθεί η 127/2019 απόφαση ∆.Σ και να συζητηθεί εκ νέου αφού  κληθεί και ο Πρόεδρος 

της Κοινότητας   (άρθρο 81 και 83 Ν. 3852/2010). 

Η Κοινότητα Κλήµατος γνωµοδοτεί θετικά για την παραπάνω παραχώρηση µε την αριθ. 

2/2019 απόφαση της. 

Ο Σκοπευτικός όµιλος µε το 2/22.10.2019 αίτηµα του ζήτησε εκ νέου να τεθεί προς ψήφιση 

το θέµα της παραχώρησης της συγκεκριµένης ∆ηµοτικής έκτασης.  

Άρα θα πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση ∆.Σ. για την δωρεάν παραχώρηση  του παραπάνω 

δηµοτικού ακινήτου στον σκοπευτικό όµιλο Τυµπακίου η παραχώρηση θα πρέπει να γίνει µε 

τους παρακάτω όρους: 

1. Να  συντηρείται  και  να  διατηρείται  καθαρό  το  ακίνητο  καθ' όλη  τη  διάρκεια  

της  παραχώρησης. 

2. Όποια  τυχόν    κατασκευή  γίνει  στον  χώρο  αυτό  να έχει  µε  προηγούµενη  

σύµφωνη  γνώµη  του  ∆ήµου  Φαιστού. Ο  ∆ήµος  Φαιστού   δεν  υποχρεούται  στην  

καταβολή  οποιασδήποτε  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  οποιουδήποτε  έργου  στο  

παραχωρούµενο  ακίνητο. 

3. Να  µην  παραχωρηθεί  η  χρήση  του  ως  άνω  χώρου  σε  τρίτους. 

            Εφόσον  εκλείψουν  οι  λόγοι  που  υπαγορεύουν  την   παραχώρηση  αυτή, µπορεί      

             να  γίνει  ανάκληση  αυτής µε νέα απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Φαιστού .        

• Όλοι  οι  ως  άνω  όροι  θεωρούνται  ουσιώδεις  και  σε  περίπτωση  παραβιάσεως  

έστω  και  ενός  εξ  αυτών  µπορεί  ο   ∆ήµος  Φαιστού  να  προχωρήσει  σε  

καταγγελία της  παρούσας  σύµβασης  και  να  αξιώσει  την  άµεση  επιστροφή  του  

παραχωρούµενου  χώρου.   
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• Σε  περίπτωση  που  ο  ∆ήµος  Φαιστού  θεωρήσει,  για  οποιονδήποτε  λόγο,    

απαραίτητη  την επιστροφή  της  χρήσης  του  ως  άνω  ακινήτου  µπορεί  να  

καταγγείλει εγγράφως   τη παρούσα  σύµβαση  και  να  πάρει  πίσω το  

παραχωρούµενο κατά  χρήση  ακίνητο, µαζί  µε  όλα  τα έργα  ή  κτίσµατα που  θα  

έχουν  τυχόν  ανεγερθεί  ή  δηµιουργηθεί  σ’ αυτό,  χωρίς  ο  ∆ήµος  Φαιστού  

να  υποχρεούται  σε οποιασδήποτε  µορφής  αποζηµίωση  προς  οποιονδήποτε για  τις  

µέχρι  τότε  δαπάνες  ή  από  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία.   

• Ο εκάστοτε Πρόεδρος ως νόµιµος εκπρόσωπος του  «Σκοπευτικού Οµίλου 

Τυµαπκίου υποχρεούται  να  µεριµνά  καθ’ όλη  τη διάρκεια  της  παραχώρησης  για  

τη  διατήρηση  της  κατοχής  του παραχωρούµενου  ακινήτου  και  να αποκρούει  

κάθε  καταπάτηση ή  απόπειρα  καταπάτησης, ενηµερώνοντας εγγράφως, άµεσα  και  

χωρίς  καθυστέρηση  τον  ∆ήµο  Φαιστού.  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος 

κ. Λαντζουράκης Μιχαήλ ο οποίος ψηφίζει θετικά για την ανωτέρω παραχώρηση. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική 

συζήτηση, 

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 

 

Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης στο Σκοπευτικό Όµιλο Τυµπακίου (ΣΚ.Ο.Τ.) δηµοτικής 

έκτασης σαράντα  (40) στρεµµάτων στην περιοχή Μυρτιάς Λάκκος της Τοπικής Κοινότητας 

Κλήµατος, για διάστηµα δεκαπέντε (15) ετών, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την 

δηµιουργία σκοπευτηρίου. 

Η παραχώρηση χρήσης της δηµοτικής έκτασης στον ΣΚ.Ο.Τ. γίνεται µε σκοπό η κατασκευή 

του σκοπευτηρίου να ενταχθεί στο πρόγραµµα LEADER και µε τους παρακάτω όρους: 

      1.    Να  συντηρείται  και  να  διατηρείται  καθαρό  το  ακίνητο  καθ' όλη  τη  διάρκεια   

            της  παραχώρησης. 

     2.    Όποια  τυχόν    κατασκευή  γίνει  στον  χώρο  αυτό  να έχει  µε  προηγούµενη   

             σύµφωνη  γνώµη  του  ∆ήµου  Φαιστού. Ο  ∆ήµος  Φαιστού   δεν  υποχρεούται  στην   

            καταβολή  οποιασδήποτε  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  οποιουδήποτε  έργου  στο   

            παραχωρούµενο  ακίνητο. 

3. Να  µην  παραχωρηθεί  η  χρήση  του  ως  άνω  χώρου  σε  τρίτους. 

            Εφόσον  εκλείψουν  οι  λόγοι  που  υπαγορεύουν  την   παραχώρηση  αυτή, µπορεί   

             να  γίνει  ανάκληση  αυτής  µε νέα απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Φαιστού .        

• Όλοι  οι  ως  άνω  όροι  θεωρούνται  ουσιώδεις  και  σε  περίπτωση  παραβιάσεως  

έστω  και  ενός  εξ  αυτών  µπορεί  ο   ∆ήµος  Φαιστού  να  προχωρήσει  σε  

καταγγελία της  παρούσας  σύµβασης  και  να  αξιώσει  την  άµεση  επιστροφή  του  

παραχωρούµενου  χώρου.   

• Σε  περίπτωση  που  ο  ∆ήµος  Φαιστού  θεωρήσει,  για  οποιονδήποτε  λόγο,    

απαραίτητη  την επιστροφή  της  χρήσης  του  ως  άνω  ακινήτου  µπορεί  να  

καταγγείλει εγγράφως   τη παρούσα  σύµβαση  και  να  πάρει  πίσω το  
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παραχωρούµενο κατά  χρήση  ακίνητο, µαζί  µε  όλα  τα έργα  ή  κτίσµατα που  θα  

έχουν  τυχόν  ανεγερθεί  ή  δηµιουργηθεί  σ’ αυτό,  χωρίς  ο  ∆ήµος  Φαιστού  

να  υποχρεούται  σε οποιασδήποτε  µορφής  αποζηµίωση  προς  οποιονδήποτε για  τις  

µέχρι  τότε  δαπάνες  ή  από  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία.   

• Ο εκάστοτε Πρόεδρος ως νόµιµος εκπρόσωπος του  «Σκοπευτικού Οµίλου 

Τυµαπκίου υποχρεούται  να  µεριµνά  καθ’ όλη  τη διάρκεια  της  παραχώρησης  για  

τη  διατήρηση  της  κατοχής  του παραχωρούµενου  ακινήτου  και  να αποκρούει  

κάθε  καταπάτηση ή  απόπειρα  καταπάτησης, ενηµερώνοντας εγγράφως, άµεσα  και  

χωρίς  καθυστέρηση  τον  ∆ήµο  Φαιστού.  

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος κ. 

Λαντζουράκης Μιχαήλ ο οποίος ψήφισε θετικά για την ανωτέρω παραχώρηση. 
 

 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 2)Νεονάκης Ευάγγελος, 3)Σκαντζάκης 
Ιπποκράτης, 4)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 5)Πωλιουδάκης Ανδρέας, 
6)Φανουράκη Στυλιανή, 7)Νικολακάκης Ιωάννης, 8)Καρανδινός Στυλιανός, 
9)Θεοδωράκης Γεώργιος, 10)Καργάκης Νικόλαος, 11)Μαρκάκος Κων/νος, 
12)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 13)Καργάκης Εµµανουήλ, 14)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 
15)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 16)Καπελλάκης Νικόλαος, 17)Μανουσιδάκη 
Εµµανουέλλα, 18)Καµπουράκης Σάββας, 19)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 
20)Σαριδάκης Εµµανουήλ, 21)Κουρτάκης Ζαχαρίας, 22)Ροµπογιαννάκης 
Αχιλλέας, 23)Κυριακάκης Αντώνιος, 24)Ζαχαριουδάκης Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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