
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 10/22-03-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 112/2017      ΘΕΜΑ :  «∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης 

τµήµατος του αριθ. 338
α
 τεµαχίου 

αγροκτήµατος Νέου Ρυσίου για τη 

δηµιουργία πίστας εξετάσεων 

υποψηφίων οδηγών δικύκλων» 

  

 
Στη Θέρµη και στο  Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης σήµερα την 22η-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
8994/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 
95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) 
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   30   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Αναγνώστου Πασχάλη 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Κεφαλάς Ανέστης 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 

4. Αγοραστούδη Ευγενία   

5. Αποστόλου Στυλιανό   

6. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκιζάρης Στέργιος   

10. Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος   

16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

17. Λαγός Νικόλαος   

18. Λιάντας ∆ηµήτριος   

19. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20. Μουστάκας Βασίλειος   

21. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   

22. Πονερίδης Παναγιώτης   

23. Πράτανος Απόστολος    

24. Σαµαράς Σωκράτης   

25. Σαραφιανός Χρήστος   

26. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
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27. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

28. Τσολάκης Απόστολος   

29. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα    

30. Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Νέου Ρυσίου κος Θωµάρεϊς Χρήστος µε το υπ αριθµ. 9098/17-3-2017 έγγραφο της 
Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος δεν παραστάθηκε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 185 του Κ.∆.Κ. «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».  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι µε την αριθ. 6/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση, για διάστηµα τριών (3) ετών της χρήσης τµήµατος του υπ 
αριθµ. 338α αγροτεµαχίου Νέου Ρυσίου, επιφάνειας 9.540 τ.µ., ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Θέρµης σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 83818/11-03-1958 και 4520/18-11-2004 αποφάσεις 
Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, στη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
για την προσωρινή δηµιουργία πίστας εξετάσεων δικύκλων µέχρι την εύρεση από την 
Υπηρεσία αυτή κατάλληλου χώρου προς τον σκοπό αυτό.   
 

 Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 17-2-2017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία τίθεται υπόψη το αριθ. 207/31-01-2017 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης κ.Πατουλίδου, µε το οποίο 
ζητείται η εκ νέου δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του τµήµατος εµβαδού 9.540τµ εκ του 
αριθ. 338α τεµαχίου για δεκαπέντε (15) έτη, αφού η προηγηθείσα λήγει στις 31/12/2017 και 
ως εκ τούτου απαιτείται επαρκής χρόνος παραχώρησης για την διασφάλιση της προοπτικής 
λειτουργίας της πίστας, 
Με τις αριθ. 83818/11-03-1958 και 4520/18-11-2004 Αποφάσεις Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 
περιήλθε στην κυριότητα του ∆ήµου το αριθ. 338α τεµάχιο συνολικού εµβαδού 214.287τµ.. 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2401/11.1.2015 γνωµοδότησή της η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του 
∆ήµου Θέρµης βεβαιώνει ότι  ο σκοπός της παραχώρησης δεν είναι αντίθετος µε την 
επιτρεπόµενη χρήση. 
 
 

Λαµβάνοντας υπόψη την σηµασία ύπαρξης και εύρυθµης λειτουργίας της πίστας 
εξετάσεων δικύκλων στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, προκειµένου να 
αποφευχθεί η ταλαιπωρία και ο συνωστισµός των υποψηφίων καθώς και των εξεταστών 
υπαλλήλων των αρµοδίων υπηρεσιών, καθώς οι εξετάσεις διενεργούνται λόγω έλλειψης 
χώρου,  στον περιβάλλοντα χώρο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης η υπηρεσία εισηγείται: 

►την κατά χρήση δωρεάν παραχώρηση του τµήµατος 9.540τµ εκ του αριθ. 338α 
τεµαχίου του αγροκτήµατος Νέου Ρυσίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου έτσι όπως 
αυτό αναλυτικά  περιγράφεται στο συνηµµένο στην αριθ. 6/2015 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τοπογραφικό σχεδιάγραµµα του Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού 
Κωνσταντίνου-Αλεξίου Χαιρόπουλου   

► τη διάρκεια της κατά χρήση δωρεάν παραχώρησης για πέντε (5) έτη µε αρχή την 
ηµεροµηνία λήξης της αριθ. 6/2015 απόφασης ∆ηµοτικού, ήτοι 12/01/2018 και εφόσον στο 
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χρόνο αυτό δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας της πίστας και αυτή 
λειτουργεί, αυτοδίκαια παρατείνεται η χρήση για άλλα πέντε (5) έτη. 
Όλες οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις και δαπάνες των εγκαταστάσεων αποτελούν 
υποχρεώσεις των εγκαταστατών. 
Με την υπ αριθµ. 6/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου 
µε την οποία γνωµοδοτεί υπέρ της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης.   
 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 
(Κ.∆.Κ.)  και του Ν. 3852/2010  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα    

 
 

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του τµήµατος 9.540τµ εκ του αριθ. 338α 
τεµαχίου του αγροκτήµατος Νέου Ρυσίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου έτσι όπως 
αυτό αναλυτικά  περιγράφεται στο (συνηµµένο στην αρχική αριθ. 6/2015 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου) τοπογραφικό σχεδιάγραµµα του Αγρονόµου-Τοπογράφου 
Μηχανικού Κωνσταντίνου-Αλεξίου Χαιρόπουλου   

 Η διάρκεια της κατά χρήση δωρεάν παραχώρησης ορίζεται σε  πέντε (5) έτη µε αρχή την 
ηµεροµηνία λήξης της αριθ. 6/2015 απόφασης ∆ηµοτικού, ήτοι 12/01/2018 και εφόσον στο 
χρόνο αυτό δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας της πίστας και αυτή 
λειτουργεί, αυτοδίκαια παρατείνεται η χρήση για άλλα πέντε (5) έτη. 
Όλες οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις και δαπάνες των εγκαταστάσεων αποτελούν 
υποχρεώσεις των εγκαταστατών. 
Σε περίπτωση που στο διάστηµα της παραχώρησης υπάρξει πρόταση για αξιοποίηση του 
συγκεκριµένου χώρου, η παραχώρηση ανακαλείται. 
 
Η παραχώρηση µπορεί να ανακληθεί µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εφόσον 
οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 112/2017. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

                        
 
 
                                                ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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