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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 1/24-01-2020  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 24-01-2020 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού 

Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 589/17-01-2020 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                                                         1. Νεινάκης Ευάγγελος 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                  2. Καργάκης Εμμανουήλ 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος                                               3. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης                                                       4. Καπελλάκης Νικόλαος 

5. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία                                      5. Μανουσιδάκη εμμανουέλλα 

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. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

15. Καμπουράκης Σάββας 

16. Σταθοράκης Γεώργιος 

17. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

18. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

19. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

20. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

21. Κυριακάκης Αντώνιος 

22. 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 τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους του  

                  κατεπείγοντος. Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν τα τρία. 

     Οι Δ.Σ. Νεονάκης Ευάγγελος και Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα προσήλθαν στη συνεδρίαση πριν από τη 

συζήτηση του 1
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

     Ο. Δ.Σ. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3
ου

 θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 
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                  Θέμα: 2
ΟΝ

    ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Συμπλήρωση της 215/2019 απόφασης Δημοτικού  

                  Συμβουλίου που αφορά την δωρεάν παραχώρηση ακινήτων στην ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  

                  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε� 

 

Αριθμ. Απόφασης: 2/2020 

 

Ο �ή�αρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος εισηγήθηκε το θέ�α και ανέφερε τα εξής:  

�

Το  Δ.Σ. με την 215/2019  απόφαση του ενέκρινε  την δωρεάν παραχώρηση των παρακάτω 

τεσσάρων (4) ακινήτων που βρίσκονται στον οικισμό Ματάλων της Τ.Κ. Πιτσιδίων στην 

ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση 

αυτών για κάθε νόμιμη χρήση:  

1.  Αστυνομικό φυλάκιο        71.30 τμ 

2.  Τουαλέτες                        187,20 τμ 

3.  Αντλιοστάσιο πηγάδι        31,62 τμ    

4.  Λενικά  κτίσμα   20,00 τμ και οικόπεδο έκτασης 300 τ.μ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 3463/2006 στο οποίο αναφέρεται ότι : 

Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη 

απόφαση  του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 

των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών του για την εκπλήρωση σπουδαίου 

κοινωφελούς σκοπού που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων  και την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής  

Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. 

Ο τελευταίος συμμετέχει στην συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει 

δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 184 του 

Ν.3463/2006). 

Αν η χρήση των ακινήτων που έχουν δωριθεί μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν 

εκπληρωθεί μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί η σύμβαση της δωρεάς λύεται, και η 

κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή στην Κοινότητα. Η σχετική 

απόφαση του Δ.Σ. καταχωρείται  στα βιβλία μεταγραφών (άρθρο 184 του Ν.3463/2006) 

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται 

δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση 

ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν 

εκλείψει (παρ. 1 άρθρου 185 Ν. 3563/2006)  

 Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να 

παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν 

αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά 

συμφέροντα (παρ. 2 άρθρου 185 Ν. 3563/2006). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα το Δ.Σ. θα πρέπει να προβεί στην ορθή 

επανάληψη   της 215/2019 απόφασης του συμπληρώνοντας τα παρακάτω: 

1. Ο Δήμος Φαιστού έχει στην κυριότητα του τα κάτωθι ακίνητα τα οποία βρίσκονται 

στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πιτσιδίων και ειδικότερα στην περιοχή 
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του παραλιακού οικισμού Ματάλων και αποτελούν μέρος της ιδιοκτησίας της 

Κοινότητας Πιτσιδίων έως ότου περιήλθαν στην περιουσία του Δήμου Φαιστού - 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - τα οποία προτίθεται να παραχωρήσει 

δωρεάν στην Ματαλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχική Α.Ε. για την αξιοποίηση  τους 

ως μοναδικό έτερος της (βάση του Καταστατικού της) 

 α)  Στη θέση «Λενικά» ακίνητο 298,65 τμ εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα 24,78 τμ το 

οποίο είχε πωληθεί  από το Υπουργείο Οικονομικών στην Κοινότητα Πιτσιδίων (αριθ. 

45027/30/3/1965 πωλητήριο) το οποίο συνορεύει: Δυτικά με παραλία      Ανατολικά:  

περίφραξη παρκινγκ  

     Βόρεια με ιδιοκτησία Δήμου Τυμπακίου και 

  Νότια με ιδιοκτησία Δήμου Τυμπακίου όπως φαίνεται  

   Στο σκαρίφημα του μηχανικού Μανασσακη Γεώργιου 

β)  Ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο των Ματάλων και είναι καταχωρημένο 

στο κτηματολόγιο της Κοινότητας Πιτσιδίων ως  «Αποχωρητήρια Ματάλων» 187,20 τμ 

το οποίο συνορεύει: Βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας Μιχ.  Κατεχάκη     Νοτια με 

κληρονόμους Τζαρδή  

Ανατ. με ακίνητο ιδιοκτησίας Σπινθάκη Μιχαήλ  και                      Δυτικά με πλατεία 

Ματάλων  

γ) Ενα πηγάδι – Αντλιοστάσιο  31,62 τμ το οποίο συνορεύει: Βορεια με ρυάκι      Νότια 

με επαρχιακή οδό  

 Ανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησία Φρ. Γερμανάκη 

 Δυτικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Κυπράκη Αβρ. και 

δ) Ένα ακίνητο το οποίο είναι καταχωρημένο στο κτηματολόγιο της Κοινότητας 

Πιτσιδίων ως « Κοινοτικός Ξενώνας»   71,30τμ το οποίο συνορεύει Βόρεια με ακίνητο 

Μαρίας Ματθαιάκη 

 Νότια με ακίνητο ιδιοκτησίας Μιχ. Κορμούλη  

 Ανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησία Φασουλάκη Αργ.  και  

 Δυτικά με Δημοτική οδό τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν κατά χρήση στην Μάταλα 

Δήμου Φαιστού  Μονομετοχική Α.Ε.  

      2.   Για την δωρεά των εν λόγω ακινήτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

παρακάτω στοιχεία:                    

α) Τα ακίνητα αυτά λόγω της θέσης τους στην περιοχή που βρίσκονται είναι πρόσφορα 

για αξιοποίηση και δημιουργία οικονομικών πόρων. 

β)  Σκοπός της δωρεάς είναι η αξιοποίηση των ακινήτων διότι μέχρι σήμερα  έχουν 

παραμένει και θα παραμείνουν  ανεκμετάλλευτα  λόγω των απαιτούμενων επισκευών  

και είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν λόγω άμεσων και αναγκαίων  προτεραιοτήτων 

του Δήμου. 

γ)  Η Μάταλα  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  Α.Ε.  Δήμου Φαιστού από την μέχρι σήμερα πορεία της 

δείχνει ότι προάγει  την τοπική  οικονομία, τα  συμφέροντα  του  Δήμου Φαιστού  

γενικότερα  αλλά  και  της  συγκεκριμένης  περιοχής  ειδικότερα   εξυπηρετώντας  και  

διευκολύνοντας  τους  κατοίκους  και  επαγγελματίες  της  περιοχής  στις  οικονομικές  

δραστηριότητες  τους  και  την  ανάπτυξη του  τόπου.  Η  μεταβίβαση  των παραπάνω  

ακινήτων  στην  εταιρεία  και  η  αξιοποίηση  τους  θα  βοηθήσει  ακόμα περισσότερο 

στην  ανάπτυξη της περιοχής αφού από τους οικονομικούς πόρους που θα 

δημιουργηθούνε θα επενδυθούν σε κοινωφελείς σκοπούς που συνδέονται 

αποκλειστικά και μόνο με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων (όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 3 του καταστατικού της Μονομετοχικής Α.Ε.) 

Η Κοινότητα Πιτσιδίων με την 11/2019 απόφαση του ζητά την δωρεάν παραχώρηση των 

τεσσάρων αυτών ακινήτων που βρίσκονται στα Μάταλα στην Μάταλα Δήμου Φαιστού 

Μονομετοχική Α.Ε.  
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     3) Η Δωρεάν παραχώρηση των παραπάνω ακινήτων στην Μάταλα Δήμου Φαιστού 

Μονομετοχική Α.Ε. θα ξεκινάει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για 

δώδεκα (12) έτη.  

Στο Συμβούλιο παρευρέθη και ψηφίζει θετικά ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πιτσιδίων κ. 

Σπινθάκης Κων/νος 

 

Ο Δ.Σ. και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζαχαριουδάκης Ιωάννης δεν ψηφίζει. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 
     
Την συμπλήρωση της 215/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως παρακάτω: 

 

1. Ο Δήμος Φαιστού έχει στην κυριότητα του τα κάτωθι ακίνητα τα οποία βρίσκονται 

στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πιτσιδίων και ειδικότερα στην περιοχή 

του παραλιακού οικισμού Ματάλων και αποτελούν μέρος της ιδιοκτησίας της 

Κοινότητας Πιτσιδίων έως ότου περιήλθαν στην περιουσία του Δήμου Φαιστού - 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - τα οποία θα παραχωρήσει δωρεάν στην 

Ματαλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχική Α.Ε. για την αξιοποίηση  τους ως μοναδικό 

έτερος της (βάση του Καταστατικού της) 

 α)  Στη θέση «Λενικά» ακίνητο 298,65 τμ εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα 24,78 τμ το 

οποίο είχε πωληθεί  από το Υπουργείο Οικονομικών στην Κοινότητα Πιτσιδίων (αριθ. 

45027/30/3/1965 πωλητήριο) το οποίο συνορεύει: Δυτικά με παραλία      Ανατολικά:  

περίφραξη παρκινγκ  

     Βόρεια με ιδιοκτησία Δήμου Τυμπακίου και 

  Νότια με ιδιοκτησία Δήμου Τυμπακίου όπως φαίνεται  

   Στο σκαρίφημα του μηχανικού Μανασσακη Γεώργιου 

β)  Ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο των Ματάλων και είναι καταχωρημένο 

στο κτηματολόγιο της Κοινότητας Πιτσιδίων ως  «Αποχωρητήρια Ματάλων» 187,20 τμ 

το οποίο συνορεύει: Βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας Μιχ.  Κατεχάκη     Νοτια με 

κληρονόμους Τζαρδή  

Ανατ. με ακίνητο ιδιοκτησίας Σπινθάκη Μιχαήλ  και                      Δυτικά με πλατεία 

Ματάλων  

γ) Ενα πηγάδι – Αντλιοστάσιο  31,62 τμ το οποίο συνορεύει: Βορεια με ρυάκι      Νότια 

με επαρχιακή οδό  

 Ανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησία Φρ. Γερμανάκη 

 Δυτικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Κυπράκη Αβρ. και 

δ) Ένα ακίνητο το οποίο είναι καταχωρημένο στο κτηματολόγιο της Κοινότητας 

Πιτσιδίων ως « Κοινοτικός Ξενώνας»   71,30τμ το οποίο συνορεύει Βόρεια με ακίνητο 

Μαρίας Ματθαιάκη 

 Νότια με ακίνητο ιδιοκτησίας Μιχ. Κορμούλη  

 Ανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησία Φασουλάκη Αργ.  και  

 Δυτικά με Δημοτική οδό  

τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν κατά χρήση στην Μάταλα Δήμου Φαιστού  

Μονομετοχική Α.Ε.  

      2.   Για την δωρεά των εν λόγω ακινήτων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:                    

α) Τα ακίνητα αυτά λόγω της θέσης τους στην περιοχή που βρίσκονται είναι πρόσφορα 

για αξιοποίηση και δημιουργία οικονομικών πόρων. 
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β)  Σκοπός της δωρεάς είναι η αξιοποίηση των ακινήτων διότι μέχρι σήμερα  έχουν 

παραμένει και θα παραμείνουν  ανεκμετάλλευτα  λόγω των απαιτούμενων επισκευών  

και είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν λόγω άμεσων και αναγκαίων  προτεραιοτήτων 

του Δήμου. 

γ)  Η Μάταλα  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  Α.Ε.  Δήμου Φαιστού από την μέχρι σήμερα πορεία της 

δείχνει ότι προάγει  την τοπική  οικονομία, τα  συμφέροντα  του  Δήμου Φαιστού  

γενικότερα  αλλά  και  της  συγκεκριμένης  περιοχής  ειδικότερα   εξυπηρετώντας  και  

διευκολύνοντας  τους  κατοίκους  και  επαγγελματίες  της  περιοχής  στις  οικονομικές  

δραστηριότητες  τους  και  την  ανάπτυξη του  τόπου.  Η  μεταβίβαση  των παραπάνω  

ακινήτων  στην  εταιρεία  και  η  αξιοποίηση  τους  θα  βοηθήσει  ακόμα περισσότερο 

στην  ανάπτυξη της περιοχής αφού από τους οικονομικούς πόρους που θα 

δημιουργηθούνε θα επενδυθούν σε κοινωφελείς σκοπούς που συνδέονται 

αποκλειστικά και μόνο με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων (όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 3 του καταστατικού της Μονομετοχικής Α.Ε.) 

Η Κοινότητα Πιτσιδίων με την 11/2019 απόφαση του ζητά την δωρεάν παραχώρηση των 

τεσσάρων αυτών ακινήτων που βρίσκονται στα Μάταλα στην Μάταλα Δήμου Φαιστού 

Μονομετοχική Α.Ε.  

     3) Η Δωρεάν παραχώρηση των παραπάνω ακινήτων στην Μάταλα Δήμου Φαιστού 

Μονομετοχική Α.Ε. θα ξεκινάει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για 

δώδεκα (12) έτη.  

Στο Συμβούλιο παρευρέθη και ψήφισε θετικά ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πιτσιδίων κ. 

Σπινθάκης Κων/νος 

 

Μειο0ψηφούντος του Δ.Σ. και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζαχαριουδάκη Ιωάννη 

ο οποίος δεν ψήφισε. 

 

 

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

1)Φασο0υτάκης Ιωάννης, 2)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 3)Σκαντζάκης 
Ιπποκράτης, 4)Αρ0ουτάκη7Ροδουσάκη 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)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 14)Κα0πουράκης Σάββας, 
15)Πετρακογιώργη7Ανυφαντάκη Μαρία, 16)Σαριδάκης Ε00ανουήλ, 
17)Πατρικαλάκης Χαράλα0πος, 18)Ρο0πογιαννάκης Αχιλλέας, 19)Κυριακάκης 
Αντώνιος, 20) Ζαχαριουδάκης Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασ0α 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕ,ΡΓΙΟΣ  

ΑΔΑ: 6ΡΡ3ΩΗ1-9Λ6


