
           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 28/23-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 449/2016      ΘΕΜΑ :  «∆ωρεάν παραχώρηση 

χρήσης γραφείων του Κοινοτικού 

Καταστήµατος Σουρωτής στο 

∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης». 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 23η-11-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 39978/18-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της 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 21 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ενηµερώσεων που έλαβαν χώρα µετά 
τη συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερησίας διατάξεως) 

1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος (προσήλθε κατά 
τη συζήτηση του 3ου θέµατος) 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Λαγός Νικόλαος (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέµατος) 

3.  Αναγνώστου Πασχάλης 3. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου 
θέµατος). 

4. Αποστόλου Στυλιανός 4. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου 
θέµατος) 

5.  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5. Κεφαλάς Ανέστης (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 5ου θέµατος)  

6. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6.  Βογιατζής ∆ηµήτριος 

7.  Γκιζάρης Στέργιος 7. Τιτέλης Κωνσταντίνος  

8. Ζελιλίδης ∆αµιανός 8. Κοντοπίδης Γεώργιος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 9. Αγοραστούδη Ευγενία 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος 10. Πονερίδης Παναγιώτης 

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 11. Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 12 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

13 Λιάντας ∆ηµήτριος   

14 Μουστάκας Βασίλειος   

15 Μπίκος Κωνσταντίνος   

16 Πράτανος Απόστολος   

17 Σαµαράς Σωκράτης   

18 Σαραφιανός Χρήστος   

19 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

20 Τσολάκης Απόστολος   
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21 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πριτζάκη Αικατερίνη υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου έως το 3ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα τον αναπλήρωσε ο 
Αντιδήµαρχος κος Τσολάκης Απόστολος και έπειτα ο Αντιδήµαρχος κος Γκουστίλης 
Θεόδωρος σύµφωνα µε την αριθ. 2635/39670/2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-
8ΑΣ) 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 185 του Κ.∆.Κ. «1. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων 
στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα 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.».  
 
 Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη την αριθ. πρωτ. 35818/14-11-2016 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία η υπηρεσία εισηγείται την δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης δύο γραφείων της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής στο ∆ασαρχείο 
Θεσσαλονίκης. 
Συγκεκριµένα µε το αρι. 70155/10-10-2016 έγγραφό του το ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης ζητά τη 
διάθεση χώρου στέγασης για το ∆ασονοµείο Βασιλικών. 

Με την αριθ. 244/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης χώρου του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Βασιλικών στο ∆ασαρχείο 
Θεσσαλονίκης της Γενικής ∆/νσης ∆ασικών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τις ανάγκες στέγασης του ∆ασονοµείου και 
συγκεκριµένα της αίθουσας συνεδρίασης του πρώην Κοινοτικού Συµβουλίου Βασιλικών, που 
βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου εµβαδού 24 τ.µ. περίπου, όπως αυτό εµφανίζεται 
στην συνηµµένη κάτοψη του χώρου, για πέντε (5) έτη. 

Από την ανωτέρω παραχώρηση  δεν καλύφθηκαν οι ανάγκες στέγασης του ∆ασονοµείου 
Βασιλικών λόγο στενότητας χώρου και συστεγάσεως του µε άλλη Υπηρεσία επιπλέον και ότι 
σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση  η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του χώρου 
είναι έως το έτος 2017 , 

Η σηµασία  λειτουργίας και στέγασης του ∆ασονοµείου Βασιλικών σε χώρο εντός της 
∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών είναι µεγάλη διότι µε την λειτουργία του προάγεται η 
προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής, η τήρηση της δασικής 
νοµοθεσίας, η προστασία του θηραµατικού πλούτου, η άµεση εξέταση των αιτηµάτων των 
πολιτών,  κ.λ.π., 

Στο κοινοτικό κατάστηµα της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής υπάρχουν δύο γραφεία 
άµεσα διαθέσιµα προκειµένου να καλυφθούν οι  ανάγκες στέγασης του ∆ασονοµείου 
Βασιλικών καθώς και του κοινού που εξυπηρετείται από την εν λόγω υπηρεσία και ειδικότερα 
ο χώρος που εµφανίζεται στη συνηµµένη κάτοψη ως “Γραφείο 1” εµβαδού 27,48τµ και ο 
χώρος που εµφανίζεται ως “Γραφείο 2” εµβαδού 13,33τµ 

 
Σηµειωτέον ότι µε την αριθ. 1728/24-09-2002 Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης µε την 

οποία περιήλθε στην κυριότητα του ∆ήµου το οικόπεδο 03 του οικοδοµικού τετραγώνου 3 
εµβαδού 460τµ όπου βρίσκεται το κτίριο της Κοινότητας Σουρωτής ενώ υπεβλήθη και 
δήλωση ένταξης στο Ν.4178/2013 του Κοινοτικού Καταστήµατος Σουρωτής (γραφεία, 
αναψυκτήριο και αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων) η οποία έγινε µε την µε α/α  3329361 
∆ήλωση. 
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  Ύστερα από τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης 
των δύο γραφείων έτσι όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, συνολικού εµβαδού 40,81τµ του 
κοινοτικού καταστήµατος της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής προκειµένου να στεγαστεί το 
∆ασονοµείο Βασιλικών του ∆ασαρχείου Θεσσαλονίκης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
 
Το συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής γνωµοδότησε θετικά για τη δωρεάν 
παραχώρηση µε την αριθ. 12/2016 απόφασή του για πέντε (5) έτη. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου, την υπ αριθµ. 12/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας 
Σουρωτής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010  
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     µε πλειοψηφία 

 
 
Παραχωρεί δωρεάν τη χρήση δύο γραφείων και ειδικότερα το χώρο που εµφανίζεται στη 
συνηµµένη κάτοψη ως “Γραφείο 1” εµβαδού 27,48τµ και το χώρο που εµφανίζεται ως 
“Γραφείο 2” εµβαδού 13,33τµ , συνολικού εµβαδού 40,81τµ του κοινοτικού καταστήµατος της 
Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής , για πέντε (5) έτη, προκειµένου να στεγαστεί το ∆ασονοµείο 
Βασιλικών του ∆ασαρχείου Θεσσαλονίκης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

 
Το ∆ασαρχείο θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας, της φροντίδας και της συντήρησης του 
χώρου και πάντα µε την συναίνεση και την συνεργασία του ∆ήµου. Τα δε έξοδα θα βαρύνουν 
το ∆ασαρχείο. 
   
Η παραχώρηση µπορεί να ανακληθεί µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εφόσον 
οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.  
 
∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καθώς θεωρεί δεν πρέπει να φύγουν όλες οι 
υπηρεσίες από τα Βασιλικά. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 449/2016 
 
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 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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