
 1 

      

   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: 73/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 13ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 7ο     Παρατώρηζη γηπέδων ζηην Α.ΠΟ.ΔΡΑ.Ι. 

 

 

 

     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 Υξήζηνο 

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 Υαξάιακπνο   
16 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

17 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

18 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

19 Ρφδε νπιηάλα   

20 αββίδεο Παλαγηψηεο   

21 παλίδεο Δπζχκηνο   

22 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   
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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 7ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο, 

Αληηδήκαξρνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Πνηφηεηαο Εσήο θαη Αζιεηηζκνχ θαη πξφηεηλε 
ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ησλ πνδνζθαηξηθψλ γεπέδσλ Αγθίζηξνπ θαη Ρνδφπνιεο 

ζην Λ.Π.Γ.Γ ¨Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨. Σα δχν παξαπάλσ γήπεδα αλήθνπλ ηδηνθηεζηαθά ζην 

Γήκν θαη πξνηείλεηαη λα παξαρσξεζνχλ ζηελ ¨Α.ΠΟΓΡΑ.Η¨ ε νπνία έρεη σο 
αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνλ αζιεηηζκφ.  

Ο θ. αββίδεο Παλαγηψηεο , Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, αθνχ έιαβε ην 

ιφγν είπε φηη απφ ηελ ¨Α.ΠΟΓΡΑ.Η¨ κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα νη 
αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ γεπέδσλ θαη ήδε έρνπλ 

κεηαβηβαζηεί απφ ην Γήκν ηα γήπεδα πνπ ηδηνθηεζηαθά αλήθαλ ζε απηφλ.  

Ο θ. Ιεσλάθεο ζπκπιεξψλνληαο είπε φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο ηαθηνπνίεζεο 

ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη γηα ην γήπεδν Λ. Πεηξηηζίνπ θαη εθφζνλ 
μεθαζαξηζηεί , ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαβηβαζηεί θαη απηφ ζην Λ.Π.Γ.Γ 

¨Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨. 

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 ηε ζπζηαηηθή πξάμε 
ηνπ ΛΠΓΓ ¨Α.ΠΟΓΡΑ.Η¨ (ΦΔΘ 1060/30-5-2011/Β΄) , κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε, 
 
 

 

 Ομόφωνα  και με την ψήφο τοσ Προέδροσ Ροδοπόλεως 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει ηη δωρεάν παραχώρηζη ηης χρήζης ηων πνδνζθαηξηθψλ γεπέδσλ 

Αγθίζηξνπ θαη Ρνδφπνιεο ζην Λ.Π.Γ.Γ ¨Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο.  
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2. Οξίδεη φπσο ηα έμνδα ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ  πνδνζθαηξηθψλ 

γεπέδσλ Αγθίζηξνπ θαη Ρνδφπνιεο βαξχλνπλ πιένλ ηνλ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Λ.Π.Γ.Γ ¨ Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨. 
 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία , δήισζε παξψλ θαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 10 

ηνπ λ. 3852/2020 ¨Τόζο η άρνηζη ψήθοσ, όζο και η λεσκή ψήθος δεν 
σπολογίζονηαι ζηην καηαμέηρηζη θεηικών και αρνηηικών ψήθων¨.    

  

  Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 73/2022 .  

   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 


