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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 

         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 13/25-5-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 65/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 13ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 1ο ΈΙΣΑΙΣΟ    Οριζμός εκπροζώπφν ηοσ Δήμοσ ζηο πρφηοβάθμιο και  

                                 δεσηεροβάθμιο ζσμβούλιο για ηην επιθεώρηζη-άδεια  

                                 εγκαηάζηαζης και λειηοσργίας υσταγφγικών  

                                 δραζηηριοηήηφν ηης Π.Ε ερρών . 

 

 

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελόο Κατνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 

πξση: 3776/17.05.2022  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 είθνζη πέληε      (25) κειώλ  θαη ηελ απνπζία δύν    (2) κειώλ,  

όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο   

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο   

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Ειαηίληζεο Αληώληνο   

7 Ηληδέο Ληθόιανο   
8 Ησαλλίδνπ Καξία   

9 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο   

10 Θνξσλίδεο Παύινο   
11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   
1 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

17 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

18 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

19 Ρόδε νπιηάλα   

20 αββίδεο Παλαγηώηεο   
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21 παλίδεο Δπζύκηνο   

22 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

23 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

24 Φραγκαλής Δημήτριος   

25 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 
Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία. 

 

     
 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 

θιήζεθε λόκηκα. 
 
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 

Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα ζπδεηεζνύλ εθηάθησο ηα αθόινπζα δύν 
ζέκαηα: 

1. Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ ζην πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην 

ζπκβνύιην γηα ηελ επηζεώξεζε-άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Π.Δ εξξώλ. 

2. Παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ακκνιεςίαο . 

 
Σν ζώκα νκόθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπο.  

 
 

 

Σν 1ν  ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε εθηάθησο θαηόπηλ ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ησλ 
κειώλ , εηζεγήζεθε ν θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο  , Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ θαη είπε ηα αθόινπζα : 
¨ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69  παξ. 1 ηνπ λ.  4849/2021 ¨Γηα ηελ 
άζθεζε ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, κνπζηθέο 

ζπλαπιίεο, επηδείμεηο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο, πνπ αζθνύληαη από 
θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα σο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο, 

απαηηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο¨. 
Κεηαμύ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο (παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 69) είλαη θαη ε ¨γλσκάηεπζε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ «πεξί ζεάηξσλ θαη θηλεκαηνγξάθσλ» ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 
445/1937 (Α’ 22), αλ πξόθεηηαη γηα ζεκαηηθό πάξθν (ινύλα-παξθ), ηζίξθν, 

ζπλαπιίεο, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, επηδείμεηο θαη ινηπέο παξεκθεξείο 
εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ρώξσλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ¨.  

ύκθσλα κε ην κε αξηζκ. Πξση: 322467(2050)/9-5-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Αλάπηπμεο & Πεξηβάιινληνο ηεο Π.Δ εξξώλ, ν Γήκνο ηληηθήο πξέπεη λα νξίζεη  

ζην Πξσηνβάζκην θαη Γεπηεξνβάζκην πκβνύιην, αληίζηνηρα : 
 Έλα κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ σο Πξόεδξν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ  

 Έλαλ ππάιιειν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο γξακκαηέα  

 
Ωο κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην πξσηνβάζκην ζπκβνύιην πξνηείλεηαη ν 
Σζίληζηνο Γεώξγηνο  ηνπ Ησάλλε  κε αλαπιεξσηή  ηνλ Ιεσλάθε Ιεσλίδα ηνπ 

ηεξγίνπ. 
Ωο κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην δεπηεξνβάζκην ζπκβνύιην πξνηείλεηαη ν 

Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο ηνπ ηεξγίνπ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Σζίληζην Γεώξγην ηνπ 
Ησάλλε.   
Ωο Γξακκαηέαο θαη γηα ηα δύν ζπκβνύιηα πξνηείλεηαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ , 

Ινπθάο Ησάλλεο ηνπ Γηακαληή , θιάδνπ ΓΔ 1 – Γηνηθεηηθώλ  κε αλαπιεξώηξηα 
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Παληαδή Γήκεηξα ηνπ  Παύινπ, θιάδνπ ΣΔ17 Γηνηθεηηθνύ –Ινγηζηηθνύ κε βαζκό 

Α΄.   
 

 
Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ  ζέκαηνο  ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε : 

1. Σν κε αξηζκ. Πξση:322467(2050)/9-5-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 

Αλάπηπμεο & Πεξηβάιινληνο ηεο Π.Δ εξξώλ 

2. Σνλ Α.Λ. 445/1937 (ΦΔΘ 22 Α΄/1937) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο , 

ζπκπιεξώζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί θηλεκαηνγξάθσλ δηαηάμεσλ» 

θαη ν Α.Λ. 446/1937 (ΦΔΘ 23 Α΄/25-1-1937) «Πεξί ζεάηξσλ», 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 Λ. 4864/2021 «Κεηάζεζε έλαξμεο ηζρύνο ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ππαίζξηεο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο» Σξνπνπνίεζε ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4849/2021 (Α΄207) πξνζηίζεηαη παξ. 6 θαη ην άξζξν 69,  

4. ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο ,  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 Ιαηά Πλειουηθία είκοζι δύο (22) υήθφν σπέρ και ηριών (3) Ιαηά 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 
1. Οξίδεη σο Πξόεδξν  ζην πξσηνβάζκην ζπκβνύιην γηα ηελ επηζεώξεζε –

άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ,ηνλ 

Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.  Σζίληζην Γεώξγην  ηνπ Ησάλλε  κε αλαπιεξσηή  ηνλ  
Γεκνηηθό ύκβνπιν Ιεσλάθε Ιεσλίδα ηνπ ηεξγίνπ. 

2. Οξίδεη σο Πξόεδξν  ζην δεπηεξνβάζκην ζπκβνύιην γηα ηελ επηζεώξεζε –
άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ,ηνλ 

Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Ιεσλάθε Ιεσλίδα ηνπ ηεξγίνπ, κε αλαπιεξσηή ηνλ 
Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Σζίληζην Γεώξγην ηνπ Ησάλλε.   

3. Ωο Γξακκαηέαο θαη γηα ηα δύν ζπκβνύιηα νξίδεηαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ , 

Ινπθάο Ησάλλεο ηνπ Γηακαληή , θιάδνπ ΓΔ 1 – Γηνηθεηηθώλ  κε 
αλαπιεξώηξηα Παληαδή Γήκεηξα ηνπ  Παύινπ, θιάδνπ ΣΔ17 Γηνηθεηηθνύ –

Ινγηζηηθνύ κε βαζκό Α΄.   
 

Κεηνςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη:1) Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 2) παλίδεο 

Δπζύκηνο 3) Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο.  
 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 65/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 

Σ.Τ 
 

Τπογραθές 24 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

Σ.Τ 
 

ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 
 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
  

ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


