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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 
 
 

Α π ι θ.   ς ν ε δ π ί α ζ η ρ: 4/15-2-2022  

 

Απιθ. Αποθ: 7/2022 

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 4ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΘΕΜΑ 1ο    Επί αιηήζεωρ ηος Πποέδπος ηηρ Κοινόηηηαρ Ροδόποληρ για  

                 αποξήλωζη παπάνομηρ καηαζκεςήρ και ανέγεπζη μνημείος  

                Γενοκηονίαρ Πονηίων. 

 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα  Σξίηε   θαη ώξα 18.00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό πξση: 1081/11.2.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθανθηώ   (18) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ελλέα   (9) κειώλ,  όπσο: 

  

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Θνξσλίδεο Παύινο 
3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 3 Ινύγγνο Εήζεο 
4 Ειαηίληζεο Αληώληνο 4 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 
5 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 5 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 
6 Γήκνπ Ησάλλεο 6 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

7 Ηληδέο Ληθόιανο 7 Ρόδε νπιηάλα 
8 Ησαλλίδνπ Καξία 8 αββίδεο Παλαγηώηεο 

9 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 9 παλίδεο Δπζύκηνο 

10 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
11 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
12 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

16 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

17 Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο   
18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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 ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε λόκηκα ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο αιιά 

δελ  παξέζηε 

 

Πξόεδξνη Σνπηθώλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Ιεσλίδαο πύξνπ (Πξνκαρώλα) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ) 4) Κπειειήο 

Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο) 5) Ληθεθόξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 

 

Ο θ. Θνξσλίδεο Παύινο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηελ 

Αληηπνιίηεπζε. 

Ο θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν. 

Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο 

θαηά  ηε δηάξθεηα  ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ  αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθξίαο ηνπ 3νπ ζέκαηνο ήηαλ εθηόο πάλει. 

Ο θ. Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ Πξόεδξν όηη είρε 

ηερληθό πξόβιεκα ζύλδεζεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν . 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρώξεζε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ηαθηηθνύ ζέκαηνο. 

 

Σν 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε  ν θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο    
, Αληηδήκαξρνο Σερληθηθώλ Τπεξεζηώλ  θαη είπε όηη ην ζέκα απαζρόιεζε ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην θαη παιηόηεξα. Αλαθέξζεθε ζην κε αξηζκ. Πξση:3009/22-

04-2021 αίηεκα ηνπ γηα έγθξηζε ηνπνζέηεζεο καξκάξηλεο πιάθαο κπξνζηά θαη 
αξηζηεξά ζην Αληηδεκαξρείν Θεξθίλεο γηα ηα ζύκαηα ηεο γελνθηνλίαο ησλ 

Πνληίσλ. Σν Σνπηθό πκβνύιην έρεη θάπνηεο αληηξξήζεηο θαη από πιεξνθνξίεο πνπ 

έρσ ε ζέζε πνπ πξνηείλεηαη από απηό είλαη δεθαπέληε κέηξα παξαδίπια. Αλ απηή 

είλαη ε επηινγή ηνπ ηόηε ζα εηζαθνπζηεί.  
Αθνινύζσο ην ιόγν έιαβε ν θ. Κπειειήο Ληθόιανο , Πξόεδξνο Ρνδόπνιεο 

θαη είπε όηη πξώηα ν θ. Αληηδήκαξρνο θαηαζθεύαζε ην κλεκείν θαη κεηά ππέβαιε 

ηελ αίηεζε ηνπ. ηηο 13 Ηνπιίνπ ην Σνπηθό πκβνύιην απνθάζηζε ηη πξέπεη λα γίλεη 
θαη έζηεηιε ηελ απόθαζή ηνπ ζην Γήκν. Έρνπκε ζηείιε θαη θσηνγξαθίεο γηα ηε 

ζέζε πνπ επηζπκνύκε.  

Ο θ. Εαπξίδεο είπε όηη ελέξγεζε θαιόπηζηα επεηδή ε πεξηνρή έρεη κεγάιν 
πιεζπζκό πνληίσλ. Απηό πνπ είλαη νπζηαζηηθό είλαη λα θαηαζθεπαζηεί ηειηθά ην 

κλεκείν. Αο ππνδείμεη ηειηθά ην ηνπηθό ζπκβνύιην κηα ζέζε θαη αλ δε ζέιεη αο 

θαηαζθεπαζηεί ζε άιιν ρσξηό.  

Ο θ. Κπειειήο Ληθόιανο αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη όηαλ θαηαζθεπαδόηαλ 
ε βάζε ηνπ κλεκείνπ ήηαλ καδί κε ηνλ θ. Εαπξίδε θαη ηνλ ξώηεζε ηη είλαη απηό 

πνπ θαηαζθεπάδεηαη . ν θ. Εαπξίδεο ηνπ απάληεζε όηη ήηαλ βξύζε. Δπίζεο ε 

πιάθα ήηαλ δσξεά ελόο ηδησηηθνύ ΘΓΑΠ θαη ζα αλαγξαθόηαλ πάλσ ηεο όηη είλαη 
δσξεά από ην ζπγθεθξηκέλν ηδησηηθό θνξέα.  

Ο θ. Εαπξίδεο απαληώληαο είπε όηη δελ ππήξρε πεξίπησζε λα αλαγξαθεί ην 

όλνκα ηνπ ΘΓΑΠ πάλσ ζηελ πιάθα.  
Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα , αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη είλαη γλσζηό ην 

ηη ζπλέβε. Ο θ. Εαπξίδεο έιαβε κόλνο ηνπ ηελ απόθαζε γηα ην κλεκείν. Γε 

κπνξνύκε λα θάλνπκε ηίπνηα ρσξίο λα ξσηάκε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ε νπνία 
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εθθξάδεηαη κέζα από ην ηνπηθό ζπκβνύιην. Οθείινπκε λα θάλνπκε ζεβαζηή ηελ 

απόθαζή ηνπ.  

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ , αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη ζε ιίγν ε 
Ρνδόπνιε ζα θιείζεη 100 ρξόληα από ηελ ίδξπζή ηεο. Πξέπεη λα γίλεη έλα κλεκείν 

πνπ λα έρεη δηαρξνληθή αμία θαη λα ηηκά ηνπο πξόζθπγεο. Σν κλεκείν πξέπεη λα 

αλαηεζεί ζε θάπνηνλ θαιιηηέρλε ώζηε λα θαιύπηεη ηηο αλαγθαίεο πξνδηαγξαθέο 
αηζζεηηθήο .  

Ο θ. Κπειειήο Ληθόιανο αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη ελόςεη θαη ηεο 

επεηείνπ ησλ 100 ρξόλσλ , ζθόπηκν είλαη λα γίλεη έλα ζσζηό κλεκείν πνπ ζα είλαη 

θνκςνηέρλεκα. Ήδε ππάξρεη ζε εμέιημε κηα δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο κε ηελ 
ηνπηθή θνηλσλία γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ κλεκείνπ.  

 
Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζην ηειεπηαίν έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ πκβνπιίνπ Ρνδόπνιεο δειαδή α) γηα ην μήισκα ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο 
κπξνζηά ην Αληηδεκαξρείν Ρνδόπνιεο θαη β) γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο κλεκείνπ 
γελνθηνλίαο πνπ ζα γίλεη από ηνλ Δήκν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλόηεηα Ρνδόπνιεο. 
. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ άθνπζε ηελ  εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη έιαβε ππόςε : 

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ  65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2020 

 ηε κε αξηζκ. 124/2021 πξνγελέζηεξε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 ηηο  κε αξηζκ. 8 θαη 17/2021 απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο 

Ρνδόπνιεο 

 ην κε αξηζκ. Πξση: 692/31-1-2022 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο 
Ρνδόπνιεο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Κατϊ Πλειοψηφύα εύκοςι   (20) ψόφων υπϋρ ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ 
ψόφου του Προϋδρου Ροδόπολησ και μιασ (1) ψόφου κατϊ 

 Α π ο φ α ς ύ ζ ε ι 
    

1. Εγθξίλεη ην μήισκα ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο κπξνζηά ην Αληηδεκαξρείν 
Ρνδόπνιεο . 

2. Εγθξίλεη ηελ δαπάλε κειέηεο θαη  θαηαζθεπή ελόο κλεκείνπ γελνθηνλίαο ζηε 
Ρνδόπνιε πνπ ζα γίλεη από ηνλ Δήκν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλόηεηα 
Ρνδόπνιεο. 

                               

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 7/2022 .  

   

     Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 
 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
          Τπογπαθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογπαθέρ 17 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ 

ΦΩΣΙΟ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

Σ.Τ 
Τπογπαθέρ 5 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 
ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 
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