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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ 3/2012 πρακτικό της από 14ης Μαρτίου 2012 τακτικής συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :
Περίληψη:

34/ 2012

Οριστική παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην
Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης στον Λαζάρου Θωµά του Κωνσταντίνου

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
24. Λάγκαρη Ειρήνη
11.Νικολαϊδου Ελένη
12.Τσότσης ∆ηµήτριος
25.Μποροδήµος Κων/νος
13.Μπεράτης
Γεώργιος
(Γραµµατέας 26. Τόλης Χριστόφορος
∆.Σ.)
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, Αναστασίου
Σωκράτης.
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 δέκατο τέταρτο 14 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Ο κ. Λαζάρου Βασίλειος του Κωνσταντίνου, µόνιµος κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας
Κεστρίνης του ∆ήµου Φιλιατών, µε αίτησή του ζητά την παραχώρηση έκτασης εµβαδού 4.000
τ.µ. για την δηµιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων βάσει του άρθρου 6 του Ν.∆. 221/74: Η
ζητούµενη έκταση όπως φαίνεται στο τοπογραφικά σχεδιαγράµµατα που προσκόµισε µαζί µε
την αίτησή του βρίσκεται στη θέση « Κιάφα – Στενό » εντός του µε αριθ. 352α βοσκοτόπου
της ∆ιανοµής Κεστρίνης έτους 1933 της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης.
Ο αιτών είναι κτηνοτρόφος, µόνιµος κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης ,
διατηρεί δε µια εκµετάλλευση αποτελούµενη από 35 Βοοειδή.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 129 του ∆.Κ.Κ., Ν. 3463/2006 ζητήσαµε την
σύµφωνη γνώµη της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης η οποίο µε την από 4/2011 απόφαση της
συνηγορεί υπέρ της παραχώρησης της εν λόγω έκτασης
Με το µε αριθ. 3044/11-4-2011 έγγραφό της η ∆ιεύθυνση Τοπογραφίας, Αναδασµού και
Εποικισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας µας ενηµέρωσε ότι η υπό παραχώρηση
έκταση είναι ιδιοκτησία της τέως Κοινότητας Κεστρίνης.
Με την µε αριθ. 5446/13/9/2011 απόφαση «Περί άρσης Περιορισµών» του
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας αίρονται οι απαγορεύσεις του άρθρου 15 παρ.1 και 2 του
Ν∆.216/73 και επιτρέπεται η παραχώρηση της παραπάνω έκτασης για ανέγερση σταυλικών
εγκαταστάσεων.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Φιλιατών µε την µε αριθ. 168/2011 απόφαση του,
είχε ταχθεί υπέρ της αρχικής παραχώρησης της έκτασης, αφού τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία
και ο ∆ήµος πάρει θετικές γνωµοδοτήσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να
συνηγορήσουν, ενώ θετικά αποφάσισε και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλιατών
µε την µε αριθ. 21/2011 απόφασή της
Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες: ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδοµίας ∆ήµου
Ηγουµενίτσας, ∆νση ∆ασών Θεσπρωτίας, 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΛΒ΄ Εφορεία
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων
Ηπείρου, Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ηπείρου, Τµήµα Τοπογραφίας - Αναδασµού και
Εποικισµού ,της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Θεσπρωτίας, η ∆νση Υγιεινής
και Κοινωνικής Μέριµνας, ∆νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας , γνωστοποίησαν ότι δεν υπάρχει από την υπηρεσία τους κατ' αρχάς
αντίρρηση για την παραχώρηση της αιτούµενης έκτασης.
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Η παραχώρηση έκτασης για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων γίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 93 και 178 του ∆.Κ.Κ., Ν. 3463/2006, σε συνδυασµό µε
αυτές του Ν. 221/1974, του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987 και τις µε αριθ. ΑΙ β/8181/1986
και ΑΙβ/5144/1987 Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Από τις διατάξεις του Ν. 221/1974 προβλέπεται η καταβολή τιµήµατος, το οποίο
καθορίζεται από το Συµβούλιο µετά από εκτίµηση της αρµόδιας Επιτροπής η οποία συστάθηκε
µε την µε αριθ. 15/2011 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Φιλιατών και καθορίζει το τίµηµα της
παραχωρούµενης έκτασης στο ποσό των 1.800,00 ΕΥΡΩ.
Η παραχωρούµενη έκταση θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνον για την
ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων και απαγορεύεται η χρήση για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό, εκτός της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
Η διάρκεια της παραχώρησης θα ορισθεί µέχρις ότου ο ενδιαφερόµενος κτηνοτρόφος
έχει στην εκµετάλλευση του τουλάχιστον 20 ζώα και έδρα της εκµετάλλευσης την έκταση
αυτή. Εάν η εκµετάλλευση του είναι µικρότερη των 20 ζώων, ή δεν διατηρεί αυτή στην
παραπάνω έκταση, τότε η παραχώρηση της έκτασης ανακαλείται σύµφωνα µε το Ν. 221/74
και εκ της ανακλάσεως της παραχώρησης ουδεµία υποχρέωση προς επιστροφή του
καταβληθέντος τιµήµατος, το οποίο λογίζεται ως αποζηµίωση χρήσεως, όλα δε τα επί της
έκτασης αυτής ευρισκόµενα κτίσµατα κ.λπ. περιέρχονται στην κυριότητα του ∆ήµου, χωρίς να
καταβληθεί από µέρους αυτού οποιαδήποτε αποζηµίωση.
Απαγορεύεται η πώληση ή οιαδήποτε διάθεση προς οιονδήποτε τρίτο της έκτασης
αυτής και των εγκαταστάσεων που θα βρίσκονται σ' αυτή, επί ποινή απολύτου ακυρώσεως
των σχετικών δικαιοπραξιών.
Κατόπιν τούτων και λαµβάνοντας υπόψη:
1.
Την µε αριθ. 4509/14-94-2011 αίτηση του Θωµά Λαζάρου του Κων/νου
2.
Το τοπογραφικό διάγραµµα του ακινήτου
3.
Το µε αριθ.4/2011 πρακτικό της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης
4.
Το µε αριθ. 6453/1-6-2011 έγγραφο του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Θεσπρωτίας
5.
Τα µε αριθ. 3044/11-4-2011 έγγραφο του Τµήµατος Τοπογραφίας – Εποικισµού και
Αναδασµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
6.
Την µε αριθ. 5446/13-9-2011 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας « Περί
Άρσης Περιορισµών του Ν∆.216/73 »
7.
Την µε αριθ. 2077/29-6-2011 Πράξη Χαρακτηρισµού Έκτασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών
Θεσπρωτίας.
8.
Την µε αριθ. 3664/27-9-2011 γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Θεσπρωτίας
9.
Την µε αριθ. 10871/29-7-2011 Βεβαίωση ∆ηµάρχου Φιλιατών περί µη ύπαρξης άλλης
∆ιοικητικής Πράξης Παραχώρησης σχετικά µε την υπό έκταση.
10.
Την µε αριθ. 67732/4406/30-9-2011 Βεβαίωση Απαλλαγής
του Τµήµατος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Θεσπρωτίας
11.
Το µε αριθ. 24342/20-9-2011 έγγραφο περί Χρήσης Γης της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Ηγουµενίτσας.
12.
Την µε αριθ.25132/2-9-2011 Βεβαίωση περί αποστάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας Του
∆ήµου Ηγουµενίτσας.
13.
Το µε αριθ. ∆.Υ.Π./Γ15/778/20-6-2011 έγγραφο της ∆νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν.
Μέριµνας Θεσπρωτίας.
14.
Το µε αριθ. 810/14-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού
15.
Το µε αριθ. 1900/15-7-2011 έγγραφο της ΛΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 3 από 5

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΦ-ΑΜΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:
16.
Το µε αριθ. 4018/19-7-2011 έγγραφο της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
17.
Το µε αριθ. 3181/19-9-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και
Τεχνικών έργων Ηπείρου.
18.
Την µε αριθ. 11158/4-8-2011 Βεβαίωση ∆ηµάρχου Φιλιατών για, ότι ο ενδιαφερόµενος
είναι κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφος.
19.
Την κατάσταση χρήσης βοσκοτόπων Τοπ. Κοιν. Κεστρίνης Οικ. έτους 2011
20.
Το Μητρώο Εκµετάλλευσης Βοοειδών έτους 2011 (από Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
21.
Τα έντυπα Ε1 της Φορολογίας Εισοδήµατος Οικ. Έτους 2011και 2010
22.
Το Εκκαθαριστικό Φορολογίας Εισοδήµατος 2011
23.
Την µε αριθ. 21/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Φιλιατών
24.
Το µε αριθ. 2/11-10-2011Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίµησης Εκποιούµενης
Περιουσίας του ∆ήµου, που ορίζει το τίµηµα της υπό παραχώρηση έκτασης στο ποσό
των 1.900,00 Ευρώ.
25.
Την µε αριθ. 168/2011 Απόφαση του ∆ήµου Φιλιατών σχετική µε την κατ’ αρχήν
παραχώρηση της αιτούµενης έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγούµαι
όπως εγκρίνουµε την παραχώρηση έκτασης 4.000,00 τ.µ.στον κ. Θωµά Λαζάρου
του Κωνσταντίνου, κάτοικο Τ.Κ. Κεστρίνης στη θέση «Σταφέζα» 352α βοσκοτόπου της
∆ιανοµής Κεστρίνης έτους 1933 της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης, για την δηµιουργία
σταβλικών εγκαταστάσεων βάσει του άρθρου 6 του Ν.∆ 221/74, όπως αυτή απεικονίζεται στο
θεωρηµένο από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Ηγουµενίτσας (τέως ΤΥ∆Κ) τοπογραφικό
διάγραµµα µε τους κάτωθι όρους και περιορισµούς:
1. Να εφαρµοσθούν όλοι οι περιορισµοί και συστάσεις που αναγράφονται στις
γνωµοδοτήσεις των ερωτηθέντων υπηρεσιών
2. Η παραχωρούµενη έκταση θα χρησιµεύσει αποκλειστικά και µόνον για την ανέγερση
σταυλικών εγκαταστάσεων από τον ενδιαφερόµενο, αποκλειοµένου οιουδήποτε άλλου
σκοπού, εκτός της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
3. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται αόριστη και µέχρις ότου ο ενδιαφερόµενος
κτηνοτρόφος έχει ως έδρα της εκµετάλλευσης του την παραχωρούµενη έκταση και διατηρεί
στην εκµετάλλευσή του τουλάχιστον είκοσι (20) ζώα.
4. Σε περίπτωση που η εκµετάλλευση του ενδιαφερόµενου καταστεί µικρότερη των
είκοσι (20) ζώων, ή δεν διατηρεί αυτή στην παραχωρούµενη έκταση, τότε η παραχώρηση της
έκτασης ανακαλείται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 221/1974 και εκ της
ανακλήσεως αυτής ουδεµία υποχρέωση του ∆ήµου υφίσταται προς αποζηµίωση του
ενδιαφερόµενου, όλες δε οι επί της έκτασης αυτής ευρισκόµενες εγκαταστάσεις (στάβλοι,
κτίσµατα κ.λπ.) περιέρχονται, δυνάµει του παρόντος, στην κυριότητα του ∆ήµου, χωρίς την
καταβολή από µέρους του οποιασδήποτε αποζηµίωσης, λογιζόµενης της αξίας αυτών ως
αποζηµίωση χρήσεως.
5. Απαγορεύεται η πώληση της παραχωρούµενης έκτασης και των επί αυτής
εγκαταστάσεων, καθώς και η καθ' οποιαδήποτε τρόπο διάθεση αυτών, προς οιονδήποτε τρίτο,
καθώς και η αλλαγή χρήσης αυτής, επί ποινή απολύτου ακυρότητας των σχετικών
δικαιοπραξιών.
6. Να καθοριστεί το τίµηµα της παραχωρούµενης έκτασης στο ποσό των 1.900,00
ΕΥΡΩ
7. Τα έξοδα µεταβίβασης του ακινήτου, ως και κάθε άλλη για το σκοπό αυτό δαπάνη,
να βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο κ. Βασίλειο Λαζάρου.
8. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος Φιλιατών κ. Μηνάς Παππάς να προβεί σε όλες τις
απαιτούµενες ενέργειες και τις υπογραφές των απαιτούµενων εγγράφων και συµβολαίων.
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ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΦ-ΑΜΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Κωστάρα Σταύρου , την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Οµόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση έκτασης 4.000,00 τ.µ.στον κ. Θωµά Λαζάρου του
Κωνσταντίνου, κάτοικο Τ.Κ. Κεστρίνης στη θέση «Σταφέζα» 352α βοσκοτόπου της
∆ιανοµής Κεστρίνης έτους 1933 της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης, για την δηµιουργία
σταβλικών εγκαταστάσεων.
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που
έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος
στη συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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