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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 29/09-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 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. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος 

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

24. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. 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 δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 21
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση Τριαδιανό Τ.Κ. 

Βώρων. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 219/2019 

 

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

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 195 παρ.1 & 2 του ∆ΚΚ: «1. Η καλλιεργήσιµη γη του ∆ήµου ή 
της Κοινότητας, που περιλαµβάνεται στη δηµοτική ή  κοινοτική περιφέρεια, αφού 
βεβαιωθεί ως προς τη θέση, τα όρια και την έκταση,  εκµισθώνεται ολόκληρη ή σε 
τµήµατα, µε δηµοπρασία, που γίνεται ύστερα από απόφαση του  δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου, ανάµεσα σε δηµότες κατοίκους του ∆ήµου ή της  Κοινότητας 
που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση  δεν 
είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. Με απόφαση της  
Oοικονοµικής   επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου ορίζονται το κατώτατο όριο 
του µισθώµατος και οι  λοιποί όροι της δηµοπρασίας, και µπορεί να απαγορευθεί να 
συµµετάσχουν στη δηµοπρασία  ιδιοκτήτες καλλιεργήσιµων εκτάσεων ορισµένου 
αριθµού στρεµµάτων. 
 
2. Αν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, επαναλαµβάνεται ανάµεσα σε όλους 
τους δηµότες,  ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιµης ιδιοκτησίας τους. 
Αν και στην περίπτωση αυτή, η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, 
επαναλαµβάνεται και µπορεί  να συµµετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.». 

1. Η δηµοτική έκταση που αποτελεί καλλιεργήσιµη γη, στην περιοχή Τριαδιανό  
της  Τ.Κ. Βώρων  της  ∆.Ε. Τυµπακίου του  ∆ήµου  Φαιστού  και   έχει έκταση  
3.400 τ.µ.  συνορεύει Βόρεια µε ποτάµι   Νότια µε  ποτάµι ∆υτικά µε ποτάµι 
και Ανατολικά µε αγροτεµάχιο ιδιοκτησία Σπυριδάκη Ελενης συζ. Λεωνίδα το 
γένος Νικοκιδάκη Ιωσήφ και  αγροτικό δρόµο δε χρησιµοποιείται από το ∆ήµο 
ούτε συµβάλλει µε κάποιο τρόπο στην εκπλήρωση των αναγκών της τοπικής 
κτηνοτροφίας. 

 
Προτείνεται η εκµίσθωση της παραπάνω έκτασης µε τη διενέργεια πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας, κατά τις διαδικασίες που ορίζει το Π∆ 270/81 και το άρθρο 195 παρ.1 
& 2 του ∆ΚΚ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π∆ 270/81 οι δηµοπρασίες για την εκποίηση ή 
εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων διεξάγονται από Επιτροπή, η οποία είχε ορισθεί 
µε την 40/2019 απόφαση. Λόγο λήξεως της προηγούµενης  δηµοτικής αρχής  
προτείνουµε τον ορισµό νέας επιτροπής αποτελούµενης από το ∆ήµαρχο ως 
Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους. 

Το κατώτατο όριο του µισθώµατος των τµηµάτων της δηµοτικής έκτασης και οι λοιποί 
όροι της δηµοπρασίας, καθορίζονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Καλείται το δηµοτικό συµβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση  της παραπάνω έκτασης σε δηµότες κατοίκους της περιοχής. 
 
Το Συµβούλιο της Τ.Κ. Βώρων µε την αριθµ. 3/2019 απόφαση του συµφωνεί για την 
εκµίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. 
 
Στο Συµβούλιο παρευρέθη και ψηφίζει θετικά ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βώρων κ. 
Ξενογιαννάκης Μάρκος 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση 
της Αντιδηµάρχου, 

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

 

Tην εκµίσθωση καλλιεργήσιµης γης στη θέση Τριαδιανό της Τ.Κ. Βώρων, έκτασης 
3.400 τ.µ. σε δηµότες κατοίκους της περιοχής, µε πλειοδοτική δηµοπρασία, κατά τις 
διαδικασίες που ορίζει το Π∆ 270/81 και το άρθρο 195 παρ.1 & 2 του ∆ΚΚ. 
 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή που έχει ορισθεί µε την αριθµ. 
216/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Το κατώτατο όριο του µισθώµατος των τµηµάτων της δηµοτικής έκτασης και οι λοιποί 
όροι της δηµοπρασίας, θα καθοριστούν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στο Συµβούλιο παρευρέθη και ψήφισε θετικά ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βώρων κ. 
Ξενογιαννάκης Μάρκος 

 
 

      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)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)Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρία, 21)Σαριδάκης Εµµανουήλ,22)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 
23)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 24)Κυριακάκης Αντώνιος, 25)Ζαχαριουδάκης 
Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

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