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Στη Σητεία και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου, σήµερα 01 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2016 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.30 µµ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από 
την υπ’ αρ.753/26-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Ο.Κ.Α.Σ. που επιδόθηκε σε όλα τα Μέλη, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία  δεδοµένου ότι σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες οι: 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τερζής Λεωνίδας Πρόεδρος                                                           Κανένας  
2. Βοβατζάκης Βασίλειος                                                          
3. Χριστοδουλάκης Παύλος                                                      
4.  Πλατανάκη Ελένη                                                                
5. Κριτσωτάκη Άννα 
6.  Τσαντάκης Νικόλαος 
7. Φουρναράκη Ιωάννα 
8. Μουτάκης Ανδρέας 
9. ∆ηµητροπουλάκης Πέτρος 
10. Γουλιέλµου Αικατερίνη 
11. Καραµανωλάκης Νικόλαος 

 
Για την τήρηση των πρακτικών συµµετείχε η ειδική γραµµατέας του Νοµικού Προσώπου Περάκη Μαρία. 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης συστέγασης Κ.Α.Π.Η.-
Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κέντρου Κοινότητας»  ανέφερε ότι: 
   Ο ∆.Ο.Κ.Α.Σ µισθώνει ακίνητο έκτασης 191,00 τ.µ επί της οδού Καζαντζάκη και Γ.Αρκαδίου, 
ιδιοκτησίας Πουλακάκη Εµµανουήλ και Πουλακάκη Μιράντας,  για τη στέγαση του ΚΑΠΗ, όπως 
αναλυτικά φαίνεται στο συµφωνητικό  που υπέγραψε από 17/9/2014 ο πρόεδρος του ∆ΟΚΑΣ, ως 
εκπρόσωπος του ∆ΟΚΑΣ µε τους ιδιοκτήτες  η διάρκεια του οποίου έληξε στις 16/9/2016. Με την µε 
αριθµ. 68/2016 απόφαση µας εγκρίναµε την παράταση µίσθωσης του κτιρίου για πέντε (5) έτη ύστερα και 
από τη σύµφωνη γνώµη των ιδιοκτητών, µε το ίδιο µίσθωµα ήτοι 460,00 €. 
    Ο ισόγειος χώρος που στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η  είναι αρκετά µεγάλος, έχει δυνατότητα πρόσβασης 
Α.Μ.Ε.Α και πληροί τις προϋποθέσεις  ώστε να στεγαστούν και άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου όπως το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  και το Κέντρο Κοινότητας. Λόγω των δύσκολων οικονοµικών συγκυριών που 
βιώνουµε είναι δύσκολο να αναζητήσουµε κι άλλα κτίρια προς ενοικίαση. Επειδή το ανωτέρω κτίριο είναι 
κατάλληλο και εφόσον υπάρξει και η σύµφωνη γνώµη των ιδιοκτητών προτείνω τη συστέγαση του 
Κ.Α.Π.Η, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κέντρου Κοινότητας. 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το ∆.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 



α. την εισήγηση του Προέδρου 
β. την µε αριθµ. 68/2016 απόφαση του ∆.Σ 
 

 
                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ      ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
   Εγκρίνουµε τη συστέγαση του Κ.Α.Π.Η, µε τις κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου, Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και  Κέντρο Κοινότητας στο ακίνητο έκτασης 191,00 τ.µ επί της οδού Καζαντζάκη και 
Γ.Αρκαδίου, ιδιοκτησίας Πουλακάκη Εµµανουήλ και Πουλακάκη Μιράντας. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 89/2016 
                               
Συντάχθηκε και υπογράφηκε 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Σητεία 02/09/2016 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

                                                                         Λεωνίδας Τερζής                                  


