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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 
 
 

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

 

Αριθ. Αποθ: 69/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 13ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 3ο      Επί αιηήζεφς ηοσ ΝΠΔΔ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.Ι¨ για παρατώρηζη ηης τρήζης ηης 

αίθοσζας εκδηλώζεφν ηοσ Κοινοηικού Καηαζηήμαηος Ατλαδοτφρίοσ για ηη 

δημιοσργία τώροσ Πολιηιζμού. 

 

 

 

     ην ηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελφο Κατνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δψζεο παξνπζία , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 

πξση: 3776/17.05.2022  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν 

θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 

(ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη πέληε      (25) κειψλ  θαη ηελ απνπζία δχν    (2) κειψλ,  

φπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 
2 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 2 Ραβαλίδεο Χξήζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο   

 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο   

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Ειαηίληζεο Αληψληνο   

7 Ηληδέο Ληθφιανο   
8 Ησαλλίδνπ Καξία   

9 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο   

10 Θνξσλίδεο Παχινο   
11 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινχγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

15 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο   
16 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

17 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

18 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

19 Ρφδε νπιηάλα   

20 αββίδεο Παλαγηψηεο   

      



 2 

21 παλίδεο Δπζχκηνο   

22 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

23 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

24 Φραγκαλής Δημήηριος   

5 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Κπειειήο Ληθφιανο (Ρνδφπνιεο). 

 

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ 
θιήζεθε λφκηκα. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 

Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα ζπδεηεζνχλ εθηάθησο ηα αθφινπζα δχν 
ζέκαηα: 

1. Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζην πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην 

ζπκβνχιην γηα ηελ επηζεψξεζε-άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Π.Δ εξξψλ. 

2. Παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ακκνιεςίαο . 

 

Σν ζψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπο.  

 
 

 

Σν 3ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο, 

Αληηδήκαξρνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Πνηφηεηαο Εσήο θαη Αζιεηηζκνχ θαη 
αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. 14/2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΛΠΓΓ ¨ Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨ . Κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε νκφθσλα εγθξίζεθε ε 

ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ην Γήκν γηα ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηεο 

αίζνπζαο εθδειψζεσλ ηνπ Θνηλνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο Αριαδνρσξίνπ . Ζ αίζνπζα 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ¨Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨ γηα ηε δεκηνπξγία ρψξνπ πνιηηηζκνχ. 

Δπί ηνπ ζέκαηνο ην πκβνχιην ηεο Θνηλφηεηαο Αριαδνρσξίνπ , γλσκνδφηεζε 

ζεηηθά κε ηε κε αξηζκ. 5/2022 απφθαζή ηνπ.  
Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα 

ινγηθή ζην αίηεκα γηαηί αθελφο ε ¨Α.ΠΟΓΡΑ.Η¨ δελ δηαζέηεη ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ θαη αθεηέξνπ δελ ππάξρεη ιφγνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο . Δθηφο αλ 

πξφζεζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο είλαη λα εληζρχζεη νηθνλνκηθά ηελ ¨Α.ΠΟΓΡΑ.Η¨. 
Απαληψληαο ν θ. Ιεσλάθεο είπε φηη δεηείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο γηα λα 

κπνξεί ε ¨Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨ λα θάλεη εθδειψζεηο.  

Ο θ. Γήκαξρνο είπε φηη ε παξαρψξεζε δεηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ρψξνπ 
πνιηηηζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ζε ηη ζα εμππεξεηήζεη ε δεκηνπξγία 

ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ε Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα θαη είπε φηη ζπκθσλεί 
κε ην ζθεπηηθφ ηεο παξαρψξεζεο αιιά ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ θάπνηεο επεκβάζεηο 

γηα λα θαηαζηεί ν ρψξνο ιεηηνπξγηθφο. Ρψηεζε αλ απηέο ζα γίλνπλ απφ ην Γήκν ή 

ηελ Α.ΠΟΓΡΑ.Η.  

Ζ Θα Ρφδε νπιηάλα, εληεηαικέλε ζχκβνπινο ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ,  αθνχ 
έιαβε ην ιφγν είπε φηη νη επεκβάζεηο ζα γίλνπλ απφ ηελ Α.ΠΟΓΡΑ.Η θαη 

πεξηιακβάλνπλ θαζίζκαηα, πξνηδέθηνξα θαη φηη άιιν ρξεηαζηεί.   

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία, αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη 
θάπνην πιάλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αίζνπζαο έηζη ψζηε λα γλσξίδνπκε ηη 

πξφθεηηαη λα γίλεη.  
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Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα 

λα απνθαζίζεη ζρεηηθά .  

Σο Δημοηικό σμβούλιο 
Αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη έιαβε ππφςε : 

1. Σε κε αξηζκ. 14/2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΛΠΓΓ ¨ 

Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨ 
2. ηε κε αξηζκ. 5/2022 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο 

Αριαδνρσξίνπ 

3. ηε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ ΛΠΓΓ ¨Α.ΠΟΓΡΑ.Η¨ (ΦΔΘ 1060/30-5-

2011/Β΄) , κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 
 

 

 Καηά Πλειουηθία Είκοζι ηριών (23) υήθφν σπέρ και Δύο (2) καηά 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει ηη δωρεάν παραχώρηζη ηης χρήζης ηεο αίζνπζαο εθδειψζεσλ ηνπ 

Θνηλνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο Αριαδνρσξίνπ ζην ΛΠΓΓ ¨Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨κε 
ζθνπφ ηε  δεκηνπξγία ρψξνπ πνιηηηζκνχ.  

2. Οξίδεη φπσο ηα έμνδα ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο παξαπάλσ αίζνπζαο 

βαξχλνπλ πιένλ ηνλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ ¨ Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨. 
 

Κεηνςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη: 1) Παλαγησηίδεο Ησζήθ 2) Ιαδαξίδεο 

Θενιφγνο . 
  

  Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 69/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 24 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
  

ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 
 
 
 


