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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην κε αξ. 02/2012 πξαθηηθό ηεο από 8ης Φεβροσαρίοσ 2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 
Αριθμός απόφασης :  19/ 2012 

Περίληψη: «Παραχώρηση έκτασης στον Κυνηγητικό Σύλλογο Φιλιατών για 

εκπαίδευση σκύλων» 

 

    Σηηο  Φηιηάηεο θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ, ζήκεξα ηελ 8η , ηνπ 
κελόο Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2012 εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 18:30 , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, θαηόπηλ ηεο κε Αξ. Πξση. 1402/01-02-2012 έγγξαθεο 
πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) ΦΔΚ 
Α114/2006, θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010.  
     Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ  
παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα  (24) κέιε θαη απόληα ηα ηξία (3)  θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

1. Σάζηος Νηθόιαος – Πρόεδρος Γεκοηηθού σκβοσιίοσ 

2. Μποσηάζες Διεσζέρηος 15. Ρούκπες Γεώργηος 

3. Κφζηάρας ηαύρος 16. Λέλες Φίιηππος 

4. Φερεληίλος Λάκπρος 17. Γάιιας Γεώργηος 

5. Σζέθας Νηθόιαος 18. Γθίθας Θφκάς 

6. Βιάτος Παραζθεσάς 19. Φερεληίλος Μηιηηάδες 

7. Μποροδήκοσ Γεφργία 20. Γθίδας Χρήζηος  

8. Μπάληηος Διεσζέρηος 21. Μποροδήκος Ιφάλλες 

9. ηεργίοσ Παλαγηώηες 22. παλοπούιοσ-άρρα Ηιηάλα 

10. Μάλος Κφλ/λος 23. Καυάιες Γεκήηρηος 

11. Νηθοιαχδοσ Διέλε 24. Λάγθαρε Δηρήλε 

12. Σζόηζες Γεκήηρηος 25.Μποροδήκος Κφλ/λος 

13. Μπεράηες Γεώργηος 26. Σόιες Χρηζηόθορος 

14. φηερίοσ Παλαγηώηες 27. Ρέγθας Λαέρηες 

 

ΑΠΟΝΣΔ (αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

1. Γάιιας Γεώργηος 

2. Λάγθαρε Δηρήλε 

3. Ρέγθας Λαέρηες 
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 Ο θνο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
     Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ σο θαη νη Δθπξόζσπνη 
ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Φηιηαηώλ. Παξεβξέζεθαλ νη θ. Μάλνο Νηθόιανο, Σηαύξνπ 
Φξήζηνο, Σηνθόιεο Δπάγγεινο, Καιηακνύξεο Φξήζηνο, Νηξίθνο Γεώξγηνο, Μπαηζήο Γεκήηξηνο, 
Γθόγθνο Αιέμαλδξνο, Γνβξαο Μηραήι, Γηνβάλεο Δπάγγεινο, Νάζηνο Μελάο θαη Καξακπίλαο 
Βαζίιεηνο. 
     Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε θαη παξέζηε ν Γήκαξρνο Φηιηαηώλ, θ. Παππάο Μελάο, ρσξίο ςήθν. 
     Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ, θα 
Παπαδνπνύινπ Σνθία. 
     Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ομόθωνα απνθαζίζηεθε ε 
ζπδήηεζε  δύν (2)  ζεκάησλ εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο, δηόηη θαη ηα δύν ζέκαηα είραλ 
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο κέζα ζην κήλα Φεβξνπάξην, ηα νπνία είλαη: 
1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πεξί Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηα Τνπηθά 

Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Απαζρόιεζε (ΤΟΠΣΑ) ζην πιαίζην ηνπ 
Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 
2007-2013 ζύκθσλα κε ην Ν. 4019/2011 (ΦΔΚ 216 Α΄/30-09-2011), θαζώο 
θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ππό ίδξπζε γηα ηνλ ζθνπό απηό Αλαπηπμηαθή 
Σύκπξαμε ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Νόκνπ – Δηζεγεηήο:  Α/δήκαξρνο θ. 
Σηεξγίνπ Παλαγηώηεο  

2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πεξί παξαρώξεζεο έθηαζεο ζηε ζέζε «Μηραιηάξε» γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε απνδέθηε ηνπ έξγνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ γηα ην Βηνινγηθό 
Καζαξηζκό  – Δηζεγεηήο: Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Σσηεξίνπ Παλαγηώηεο 

 
Ο θνο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 16ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ  
Α/δήκαξρν θ. Κσζηάξα Σηαύξν, ν νπνίνο είπε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηα εμήο: 
Με ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 06/1-2-2012 αίηεζή ηνπ ν Κπλεγεηηθόο Σύιινγνο Φηιηαηώλ 
δήηεζε ηελ παξαρώξεζε από ην Γήκν Φηιηαηώλ ηκήκαηνο 20.000,00 η.κ., ηνπ 276 ηεκαρίνπ 
ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Παιηνθόπξηα», πξνθεηκέλνπ λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηεξίνπ ζθύισλ. 
  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε Κώδηθα Γήκσλ 
θαη Κνηλνηήησλ» νξίδεηαη όηη:  
Γσξεέο δεκνηηθώλ & θνηλνηηθώλ αθηλήησλ επηηξέπνληαη, ύζηεξα από εηδηθά αηηηνινγεκέλε 
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δύν 
ηξίησλ (2/3) ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, γηα εθπιήξσζε ζπνπδαίνπ θνηλσθεινύο ζθνπνύ, πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Η σο άλσ απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλώκε ηνπ νηθείνπ ηνπηθνύ 
ζπκβνπιίνπ ή παξέδξνπ. Ο ηειεπηαίνο ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ θαη έρεη δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε ιήςε ηεο απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ. 
Ο Γήκνο καο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ δεκνηηθή έθηαζε 457.938,00 η.κ ζηελ πεξηνρή 
«Παιηνθόπξηα», πιεζίνλ ησλ Γεκνηηθώλ Σθαγείσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φηιηαηώλ 
(αγξνηεκάρην κε αξηζ. 276), ηκήκα ηεο νπνίαο 20.000,00 η.κ., δεηά λα παξαρσξήζνπκε ηε 
ρξήζε δσξεάλ ν Κπλεγεηηθόο Σύιινγνο Φηιηαηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο 
εθπαηδεπηεξίνπ ζθύισλ. 
Σρεηηθή κε ην όιν ζέκα είλαη θαη ε αξηζ. 2/2012 νκόθσλε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φηιηαηώλ, κε ηελ νπνία εθθέξεηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο γηα ηελ 
αλσηέξσ δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο. 
Δπηπξνζζέησο, ζην ζεκεξηλό Γ.Σ. θαιέζηεθε θαη παξεπξίζθεηαη θαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Φηιηαηώλ θ. Μάλνο Νηθόιανο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 67 
ηνπ λ.3852/2010. 
Τέινο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ όηη ν αλσηέξσ Σύιινγνο πξνζθόκηζε ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία 
ηνπ Γήκνπ καο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, όπσο: ην από 29-09-1976 θαηαζηαηηθό ηνπ 
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Κπλεγεηηθνύ Σπιιόγνπ Φηιηαηώλ, ηελ κε αξηζ. 95/1976 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ 
Θεζπξσηίαο, ην κε αξηζ. 9/24-05-2011 πξαθηηθό εθινγήο θαη ζπγθξόηεζεο ηνπ Γ.Σ. ζε Σώκα, 
θαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο. 
Καηόπηλ ηνύηνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 
- ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε Κώδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ»,  
- ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 « Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο » 
- ηελ κε αξηζ. 2/2012 νκόθσλε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φηιηαηώλ  
- ην γεγνλόο όηη ε αλσηέξσ δσξεά επηβάιιεηαη λα δηελεξγεζεί δεδνκέλνπ όηη έηζη 
εμππεξεηνύληαη νη θάηνηθνη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ θαη πξνάγνληαη ηα 
ηνπηθά ζπκθέξνληα 

Πξνηείλσ 
 όπσο αποθαζίζοσμε γηα ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε  ηεο ρξήζεο από ην Γήκν Φηιηαηώλ ζηνλ 
Κπλεγεηηθό Σύιινγν Φηιηαηώλ ηκήκαηνο 20.000,00 η.κ., ηνπ 276 ηεκαρίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ 
Γήκνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Παιηνθόπξηα» ηεο δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φηιηαηώλ. 
 Σθνπόο ηεο δσξεάο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ππνδνκώλ γηα εθπαηδεπηήξην ζθύισλ. Η δσξεά 
απηή ζα πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, νηθνλνκηθά ηνπξηζηηθά θ.α. επεηδή ζα δεκηνπξγεζεί έλα 
εθπαηδεπηήξην ζθύισλ πξνζειθύνληαο θπλεγνύο θαη από άιινπο θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο από 
άιια κέξε ηεο Διιάδαο, δίλνληαο έηζη νηθνλνκηθή πλνή θαη δσληάληα ζηελ πεξηνρή. 
  Η πξνζεζκία εθπιήξσζεο ηνπο ζθνπνύ ηεο δσξεάο ηεο ρξήζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζε πέληε 
(5) έηε από ηελ ιήςε ηεο παξνύζεο απόθαζεο. 
Αλ ε ρξήζε ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ, κεηαβιεζεί ή ν ζθνπόο ηεο δσξεάο δελ εθπιεξσζεί κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη νξηζηεί, ε ζύκβαζε ηεο δσξεάο ιύεηαη θαη επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο 
ζην Γήκν Φηιηαηώλ.  
 
  Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Φηιηαηώλ Κ. Παππά Μελά λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε, ε 
νπνία δύλαηαη λα πεξηέρεη εηδηθόηεξνπο όξνπο. 
 
    Παξώλ ήηαλ θαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φηιηαηώλ θ. Μάλνο Νηθόιανο, ν νπνίνο 
ςήθηζε ζεηηθά. 
 
     Σηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ 
ζρεηηθά. 
 
     Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην κεηά ηελ εηζήγεζε ηνπ Α/δεκάξρνπ θ. Κσζηάξα Σηαύξνπ ηελ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε θαη αθνύ είδε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ  
 

Τε  δσξεάλ παξαρώξεζε  ηεο ρξήζεο από ην Γήκν Φηιηαηώλ ζηνλ Κπλεγεηηθό Σύιινγν 
Φηιηαηώλ ηκήκαηνο 20.000,00 η.κ., ηνπ 276 ηεκαρίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη 
ζηε ζέζε «Παιηνθόπξηα» ηεο δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φηιηαηώλ. 
 Σθνπόο ηεο δσξεάο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ππνδνκώλ γηα εθπαηδεπηήξην ζθύισλ. Η δσξεά 
απηή ζα πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, νηθνλνκηθά ηνπξηζηηθά θ.α. επεηδή ζα δεκηνπξγεζεί έλα 
εθπαηδεπηήξην ζθύισλ πξνζειθύνληαο θπλεγνύο θαη από άιινπο θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο από 
άιια κέξε ηεο Διιάδαο, δίλνληαο έηζη νηθνλνκηθή πλνή θαη δσληάληα ζηελ πεξηνρή. 
 
  Η πξνζεζκία εθπιήξσζεο ηνπο ζθνπνύ ηεο δσξεάο ηεο ρξήζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζε πέληε 
(5) έηε από ηελ ιήςε ηεο παξνύζεο απόθαζεο. 
Αλ ε ρξήζε ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ, κεηαβιεζεί ή ν ζθνπόο ηεο δσξεάο δελ εθπιεξσζεί κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη νξηζηεί, ε ζύκβαζε ηεο δσξεάο ιύεηαη θαη επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο 
ζην Γήκν Φηιηαηώλ.  
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Δπίζεο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 
ζύκβαζε, ε νπνία δύλαηαη λα πεξηέρεη εηδηθόηεξνπο όξνπο, θαη γηα θάζε παξαπέξα ελέξγεηα.  
 
Κξίζεθε, απνθαζίζζεθε θαη ππνγξάθεηαη θαζώο αθνινπζεί από εθείλνπο πνπ έιαβαλ κέξνο 
ζηε ζπλεδξίαζε απηή. 
 
Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. 

 
                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                         ΣΑ ΚΔΙΖ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ                                     (Τπογραθές) 
            ΛΗΘΟ Γ. ΣΑΗΟ 

 
 

Ακριβές ανηίγραθο 
Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 
 
 

ΛΗΘΟ Γ. ΣΑΗΟ  
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