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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ 3/2012 πρακτικό της από 14ης Μαρτίου 2012 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης : 44/ 2012 

Περίληψη: Παραχώρηση χρήσης παλαιού γηπέδου Ραγίου για τη δηµιουργία πίστας 

Motorcross στη Λέσχη Αθλητικής Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 14η , 
του µηνός Μαρτίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 2997/01-03-2012 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ 
Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι έξι (26) µέλη και απόντα τα ένα (1)  και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµµατέας 

∆.Σ.) 
26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1.-Λάγγαρη Ειρήνη 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Γκίκας Σταύρος, Μπουζιούρης Γεώργιος, 
Λιαµύρας Αθανάσιος Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης 
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Χρήστος, Ντρίκος Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας Μιχάλης , Γιοβάνης Ευάγγελος. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς 
ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα 
∆ιαµάντη Άννα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  ενός (1)  θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η 
συζήτηση για την εύρυθµη λειτουργία του Λογιστηρίου και  είναι:  
1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τη 
διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2011»  
      Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το εικοστό τέταρτο  24 ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 

Ύστερα από σχετικό αίτηµα της Λέσχης Αθλητικής Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας, και 
λαµβάνοντας υπόψη: 

Α) Το άρθρο 185 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, το οποίο αναφέρει 1. µε απόφαση του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών 
ή κοινοτικών ακινήτων στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου δικαίου, για την 
αντιµετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται µε όµοια 
απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 2. 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. 

Β) Ότι η εν λόγω έκταση αποτελεί έκταση ιδιοκτησίας της πρώην Κοινότητας Ραγίου 
σύµφωνα µε το απόσπασµα του πίνακα διανοµής 1959 Ραγίου µε αριθµό 346 και δεν 
χρησιµοποιείται πια ως γήπεδο ή για οποιαδήποτε αθλητική ή άλλη δραστηριότητα. 

Γ) Την υπ’ αριθ. 2/2012  απόφαση της Τ.Κ. Ραγίου στην οποία διατυπώνεται  η σύµφωνη 
γνώµη για την εν λόγω παραχώρηση.  

∆) Το καταστατικό της ανωτέρω Λέσχης Αθλητικής Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας από το οποίο 
προκύπτει ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του εν λόγω νοµικού προσώπου. 

Ε) Ότι µε τη χρήση του χώρου αυτού από τα µέλη της ανωτέρω λέσχης και τη διοργάνωση 
αγώνων πρωταθληµάτων Ελλάδος ή και Εξωτερικού ή άλλων εκδηλώσεων µοτοσυκλετιστών 
προάγονται τα τοπικά συµφέροντα καθώς διαφηµίζεται ο ∆ήµος και συρρέουν θεατές µε 
τουριστικό και οικονοµικό όφελος για την περιοχή µας.  

Εισηγούµαι 

Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση της ως άνω δηµοτικής έκτασης στην ανωτέρω Λέσχη 
Αθλητικής Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας για χρονικό διάστηµα έξι (6) ετών, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί - διαµορφωθεί ως χώρος εξάσκησης των µελών της λέσχης και διεξαγωγής 
αγώνων µοτοσυκλέτας ή άλλων εκδηλώσεων, µε τους παρακάτω όρους : 

Α) Η ανωτέρω Λέσχη Αθλητική Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας ήλεγξε την πραγµατική και νοµική 
κατάσταση του ακινήτου και βρήκε αυτό κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει και θα 
φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και τις δαπάνες της διαµόρφωσής του για τον σκοπό που το 
προορίζει, απαλλασσόµενου του ∆ήµου κάθε ευθύνης και επιβάρυνσης. Κανένα δε δικαίωµα 
δεν θα έχει ούτε µπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση αποζηµίωσης σε 
περίπτωση που ανακληθεί η ανωτέρω απόφαση από τον ∆ήµο για οποιονδήποτε λόγω. Όλες 
οι εγκαταστάσεις (π.χ. ύδρευση, ηλεκτροδότηση κλπ ή κατασκευές) θα παραµένουν προς 
όφελος του ∆ήµου χωρίς δικαίωµα ή αξίωση αποζηµίωσης. 
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Β) Αν δεν πραγµατοποιηθεί η χρήση µέσα σε  προθεσµία τριών (3) ετών η παραχώρηση 
ανακαλείται και η χρήση του ακινήτου επανέρχεται αυτοδικαίως στον ∆ήµο µας. 

Γ) Η παραχώρηση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Τσέκα Νικόλαου, τη διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε  και µετά από ψηφοφορία. 
                                       
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Οµόφωνα 
 

Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση της ως άνω δηµοτικής έκτασης στην ανωτέρω 
Λέσχη Αθλητικής Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας για χρονικό διάστηµα έξι (6) ετών, προκειµένου 
να χρησιµοποιηθεί - διαµορφωθεί ως χώρος εξάσκησης των µελών της λέσχης και 
διεξαγωγής αγώνων µοτοσυκλέτας ή άλλων εκδηλώσεων, µε τους παρακάτω όρους : 

Α) Η ανωτέρω Λέσχη Αθλητική Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας ήλεγξε την πραγµατική και νοµική 
κατάσταση του ακινήτου και βρήκε αυτό κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει και θα 
φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και τις δαπάνες της διαµόρφωσής του για τον σκοπό που το 
προορίζει, απαλλασσόµενου του ∆ήµου κάθε ευθύνης και επιβάρυνσης. Κανένα δε δικαίωµα 
δεν θα έχει ούτε µπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση αποζηµίωσης σε 
περίπτωση που ανακληθεί η ανωτέρω απόφαση από τον ∆ήµο για οποιονδήποτε λόγω. Όλες 
οι εγκαταστάσεις (π.χ. ύδρευση, ηλεκτροδότηση κλπ ή κατασκευές) θα παραµένουν προς 
όφελος του ∆ήµου χωρίς δικαίωµα ή αξίωση αποζηµίωσης. 

Β) Αν δεν πραγµατοποιηθεί η χρήση µέσα σε  προθεσµία τριών (3) ετών η παραχώρηση 
ανακαλείται και η χρήση του ακινήτου επανέρχεται αυτοδικαίως στον ∆ήµο µας. 

Γ) Η παραχώρηση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος για κάθε περεταίρω ενέργεια. 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος 
στη συνεδρίαση αυτή. 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 

  
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                  (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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