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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: 15/29-7-2022  

 

Απιθ. Αποθ: 88/2022 

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 15ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΘΕΜΑ 2ο      Επί αιηήζεωρ Ιεπάρ Μηηπόποληρ Νεαπόλεωρ και ηαςποςπόλεωρ  

                  για ανανέωζη άδειαρ λειηοςπγίαρ κολςμβηηικήρ δεξαμενήρ. 

                                  

 

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 29ε ηνπ κελόο Ηνπιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Παξαζθεπή    θαη ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε   δηα δώζεο θαη κε 

ηειεδηάζθεςε  ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 5799/25.07.2022  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 δεθαηεζζάξσλ        (14) κειώλ  θαη ηελ απνπζία δεθαξηώλ     (13) 

κειώλ,  όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
2 Γήκνπ Ησάλλεο 2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 

3 Ηληδέο Ληθόιανο 3 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
4 Ησαλλίδνπ Καξία 4 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

5 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 

6 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 6 Θνξσλίδεο Παύινο 

7 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 7 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 

8 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο 8 Ινύγγνο Εήζεο 

9 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 9 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο 

10 Παλαγησηίδεο Ησζήθ 10 Ραβαλίδεο Χξήζηνο (αζζελήο) 
11 Ρόδε νπιηάλα 11 παλίδεο Δπζύκηνο 
12 αββίδεο Παλαγηώηεο 12 Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο 

13 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο 13 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 
14 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

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

Κειαδίλεο Θσκάο (Χαξνπνύ) 3) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο) 4) Ληθεθόξνπ 

Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο)  5) Πεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Πνξντσλ). 

   

 

   

     
 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 

θιήζεθε λόκηκα. 
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Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο. 

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

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο   απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ  ζέκαηνο. 
Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο   απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ  ζέκαηνο. 

 

 

 
Σν 1ν  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, εηζεγήζεθε ν Αληηδήκαξρνο Δηνηθεηηθώλ ζεκάησλ  θ. 

Σζίληζηνο Γεώξγηνο  θαη αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. Πξση:4427/7-6-2022  αίηεζε πνπ 

ππνβιήζεθε από ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Νεαπόιεσο θαη ηαπξνππόιεσο ¨Ιεξόο Ναόο Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ Επόζκνπ¨  γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ζηηο 

θαηαζθελσηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ λανύ ζηε Μαθξπλίηζα εξξώλ.  

Η παξαπάλσ αίηεζε ζπλνδεύεηαη από ζύκθσλε  γλώκε ηεο Δ/λζεο Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο (Σκήκα Τγεηνλνκηθνύ Ειέγρνπ θαη Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο)  ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ε νπνία κε ην κε αξηζκ. πξση: 418307(2366) /1-7-2022 έγγξαθό ηεο , 

γλσκνδόηεζε όηη νη θνιπκβεηηθή δεμακελή θξίλεηαη  θαηάιιειε δηόηη πιεξνύληαη νη όξνη ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Τ.Δ. Γ1\443/73¨Πεξί θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ¨ .   

 

Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο : 235 θ.κ. 

Δηαζηάζεηο  : νξζνγώλην ζρήκα εκβαδνύ 157 η.κ. 

Μέγηζηνο αξηζκόο θνιπκβεηώλ :80 άηνκα 

Επόπηεο αζθαιείαο (1) έλαο, ζσζίβηα (2) δύν. 

Ρπζκόο αλαθπθινθνξίαο λεξνύ : 2,9 ώξεο 

Μέζνδνο επεμεξγαζίαο : κεραληθό θίιηξν –δηύιηζε 

Η άδεηα ηζρύεη γηα πέληε (5) έηε.  

 

 
Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ 
αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο  θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ηεο θαηαζθήλσζεο 
¨Επινγεκέλν Καηαθύγην Άμηνλ Εζηί¨ ζηε Μαθξπλίηζα εξξώλ.   
 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηε  κε αξηζκ. πξση: 418307(2366) /1-7-2022 γλσκνδόηεζε  ηεο 

Δ/λζεο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 

Ν.3852/2010, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγθξίλεη ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο ηεο  θαηαζθήλσζεο 
¨Επινγεκέλν Καηαθύγην Άμηνλ Εζηί¨ ζηε Μαθξπλίηζα εξξώλ  γηα πέληε (5) ρξόληα δηόηη 
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πιεξνύληαη νη όξνη ηεο Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Τ.Δ. Γ1\443/73¨Πεξί 
θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ¨ .   
 

Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο : 235 θ.κ. 

Δηαζηάζεηο  : νξζνγώλην ζρήκα εκβαδνύ 157 η.κ. 

Μέγηζηνο αξηζκόο θνιπκβεηώλ :80 άηνκα 

Επόπηεο αζθαιείαο (1) έλαο, ζσζίβηα (2) δύν. 

Ρπζκόο αλαθπθινθνξίαο λεξνύ : 2,9 ώξεο 

Μέζνδνο επεμεξγαζίαο : κεραληθό θίιηξν –δηύιηζε 

Η άδεηα ηζρύεη γηα πέληε (5) έηε. 

 
 

 Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 88/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογπαθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογπαθέρ 13 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
 

 ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


