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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: 15/29-7-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 87/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 15ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 1ο      Επί αιηήζεως δημοηών Ροδόπολης για απόδοζη ηων εζόδων ηης 

λαϊκής αγοράς Ροδόπολης ζηην κοινόηηηα Ροδόπολης. 

                                  

 

    ην ηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ 29ε ηνπ κελφο Ηνπιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 18:00, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο θαη κε ηειεδηάζθεςε 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση: 5799/25.07.2022 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 δεθαηεζζάξσλ (14) κειψλ θαη ηελ απνπζία δεθαηξηψλ (13) κειψλ, 

φπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
2 Γήκνπ Ησάλλεο 2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 

3 Ηληδέο Ληθφιανο 3 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 
4 Ησαλλίδνπ Καξία 4 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

5 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 5 Ειαηίληζεο Αληψληνο 

6 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 6 Θνξσλίδεο Παχινο 

7 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο 7 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 

8 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο 8 Ινχγγνο Εήζεο 

9 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 9 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο 

10 Παλαγησηίδεο Ησζήθ 10 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 
11 Ρφδε νπιηάλα 11 παλίδεο Δπζχκηνο 
12 αββίδεο Παλαγηψηεο 12 Φραγκαλής Δημήτριος 

13 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο 13 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 
14 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

 
Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 

Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνχ)  3) Κπειειήο Ληθφιανο (Ρνδφπνιεο)  4) 

Ληθεθφξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο)  5) Πεηξαθφπνπινο Ληθφιανο (Άλσ Πνξντσλ). 

   

 

   

     
     ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ 

θιήζεθε λφκηκα. 
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Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θαινπνχινπ 

Δπαγγειία. 

 

Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο  απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηψηεο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο. 

 

Σν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θ. 

Σνξνπλίδεο Ησάλλεο θαη αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. 3/2022 απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ κε αξ. Πξση. 

5100/30.06.2022 αίηεζε 26 δεκνηψλ ηεο Θνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο γηα απφδνζε 

ησλ εζφδσλ ηεο ιατθήο αγνξάο Ρνδφπνιεο ζηελ θνηλφηεηα Ρνδφπνιεο κέζσ ηνπ 

Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. Σν 

πκβνχιην ηεο Θνηλφηεηαο κε ηε κε αξηζκ. 3/2022 απφθαζή ηνπ , πξνηείλεη πξνο 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηα ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηέιε ηεο ιατθήο 

Ρνδφπνιεο, λα απνδίδνληαη θάζε ρξφλν κέζσ ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο ζε έξγα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηνλ πεδφδξνκν Ρνδφπνιεο.  

Θαηφπηλ πήξε ην ιφγν ν θνο Γήκαξρνο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη έρεη ήδε ζηαιεί 

απάληεζε ζην αίηεκα απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. ηε γλσκνδφηεζή ηεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ηέιε ησλ 

ιατθψλ είλαη αληαπνδνηηθά θαη, σο ηέηνηα, δε κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε θαζεκία 

θνηλφηεηα ρσξηζηά. 

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ πήξε ην ιφγν θαη είπε φηη ηα έζνδα απφ ηα ηέιε ηεο 

ιατθήο δηεθδηθνχληαη απφ ηελ Θνηλφηεηα Ρνδφπνιεο ζηα πιαίζηα ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ησλ 

ιατθψλ θαη εηζεγήζεθε έλα κέξνο ησλ εζφδσλ λα δηαηεζεί γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ ζηε ιατθή Ρνδφπνιεο. 

Ζ θα Ησαλλίδνπ Καξία δήηεζε δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Θνηλφηεηαο 

Ρνδφπνιεο θ. Κπειειή Ληθφιαν ζρεηηθά κε ην αίηεκά ηνπ. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο θ. Κπειειήο Ληθφιανο απάληεζε φηη ε 

ιατθή αγνξά ηεο Ρνδφπνιεο είρε πξνγξακκαηηζηεί λα ιεηηνπξγήζεη πξνζσξηλά ζε 

ρψξν ηνπ ΟΔ κέρξη λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ πεδφδξνκνπ, αιιά δελ 

κεηαθέξζεθε μαλά ζηνλ πεδφδξνκν πνπ απνηειεί ηελ αξρηθή ζέζε, ιφγσ ησλ 

θαθνηερληψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Δπνκέλσο ιεηηνπξγεί ζε ρψξν πνπ δελ είλαη 

δεκνηηθφο θαη πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε, αθνχ φκσο πξψηα ν 

ρψξνο απηφο αλαζθεπαζηεί/ζπληεξεζεί. 

Ο θ. Σνξνπλίδεο πξφηεηλε ην αίηεκα λα γίλεη πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη 

λα πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

ζπληήξεζεο/αλαθαηαζθεπήο. 

Θαηφπηλ, πήξε ην ιφγν ν θνο Γήκαξρνο θαη είπε φηη ε Γεκνηηθή Αξρή είρε 

δεηήζεη ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ΟΔ, πνπ είλαη πνιχ πην θαηάιιεινο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο απφ ηνλ πεδφδξνκν Ρνδφπνιεο, αιιά ε απάληεζε 
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ήηαλ αξλεηηθή. Ωζηφζν, ε Γεκνηηθή Αξρή ζα μαλαυπνβάιιεη αίηεκα ζηνλ ΟΔ γηα 

ηελ εθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ην ζέκα, ν θνο Σνξνπλίδεο θαηέζεζε ηελ πξφηαζε λα γίλεη 

κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ αλαθαηαζθεπήο-ζπληήξεζεο ηνπ 

πεδφδξνκνπ Ρνδφπνιεο θαη ην έξγν λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο θαη θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη. 

 

 

Σο Δημοηικό σμβούλιο 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο 

1. Σε κε αξηζκ. 3/2022 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο, 

2. Σελ κε αξ. Πξση. 5100/30.06.2022 αίηεζε 26 δεκνηψλ ηεο Θνηλφηεηαο 

Ρνδφπνιεο 

3. Σε γλσκνδφηεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010,  

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Καηά Πλειοψηθία εννέα (9) ψήθων καηά (ζσμπεριλαμβανομένης κα ηης ψήθοσ 

ηοσ Προέδροσ Ροδόπολης)  και πένηε (5) σπέρ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Σνξνπλίδε 

Ησάλλε γηα ζχληαμε κειέηεο γηα ην έξγν αλαθαηαζθεπήο-ζπληήξεζεο ηνπ 

πεδφδξνκνπ Ρνδφπνιεο θαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο.  

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη : 1) Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 2) Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

3) Γήκνπ Ησάλλεο 4) Παλαγησηίδεο Ησζήθ 5) Ησαλλίδνπ Καξία 6) Ιαδαξίδεο 

Θενιφγνο 7) Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο 8) Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο θαη ν Πξφεδξνο ηεο 

Θνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο 9) Κπειειήο Ληθφιανο ςήθηζαλ ππέξ ηεο απφδνζεο ησλ 

εζφδσλ ηεο ιατθήο αγνξάο Ρνδφπνιεο, έηζη ψζηε λα απνδίδνληαη θάζε ρξφλν 

κέζσ ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο 

ζε έξγα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ πεδφδξνκν Ρνδφπνιεο. 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςήθηζεο ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο , απνπζίαδε απφ ην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο.  

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 87/2022. 

 Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 
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Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 13 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
 

 ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

 
 


