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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: 16/24-8-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 107/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 16ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 6ο   Σροποποίηζη  ηης με αριθμ. 155/2018 απόθαζης και ακύρωζη ηης  

                με αριθμ. 111/2020 απόθαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ. 

 

                               

 

    ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 19:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο θαη κε 

ηειεδηάζθεςε ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 6606/19.08.2022 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπο 

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 δεθανθηώ   (18) κειώλ θαη ηελ απνπζία ελλέα   (9) κειώλ, όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 
4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Ινύγγνο Εήζεο 

5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 5 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο 

6 Ηληδέο Ληθόιανο 6 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

8 Θνξσλίδεο Παύινο 8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 9 Ρόδε νπιηάλα 

10 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
11 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   
12 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

13 αββίδεο Παλαγηώηεο   

14 παλίδεο Δπζύκηνο   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

16 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

17 Φραγθαιής Δεκήηρηος   

18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 
2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο)  3) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο)  4) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) 5) Θνηζαθιήο Γεκήηξηνο (Κεγαινρσξίνπ) 
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6) Ιεσλίδαο πύξνο (Πξνκαρώλα) 7) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλόθπην). 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ θιήζεθε 
λόκηκα. 

Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θαινπνύινπ 

Δπαγγειία. 
 

Ζ Θα Ρόδε νπιηάλα  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ινύγγνο κπήθε ζην πάλει ηειεδηάζθεςεο  θαζπζηεξεκέλα  θαηά ηε  

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 6νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ελεκέξσζε όηη 

είρε πξόβιεκα ζύλδεζεο.  

Ο θ. Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ θ. Πξόεδξν ζηελ 

αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο όηη έρεη πξόβιεκα ζύλδεζεο ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο. 

Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο  απνρώξεζε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο πξηλ από ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. αββίδεο Παλαγηώηεο  

, Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  θαη αλαθέξζεθε ζηελ από 12-8-2022 

εηζήγεζή ηνπ ε νπνία δηακνηξάζηεθε ζηα κέιε καδί κε ηελ πξόζθιεζε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Εήηεζε από ην ζώκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο  απόθαζεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ησλ παηδηθώλ ραξώλ γηα ηηο νπνίεο δελ αιιάδεη ν 

αξηζκόο , νύηε ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο . Σν κόλν πνπ αιιάδεη είλαη ε 

ζέζε θάπνησλ παηδηθώλ ραξώλ θαη απηό αλαιύεηαη ζηελ εηζήγεζε πνπ 

ζηάιζεθε ζηα κέιε. Οη ιόγνη επηθεληξώλνληαη ζηελ αλαζεώξεζε ησλ ηηκώλ, 

ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο  ζε δπν αξρηθά επηιεγκέλα ρσξηά θαη ζηελ αλάγθε 

επηινγήο λέαο ζέζεο. Θάζε άιιε απόθαζε κεηαγελέζηεξε ηεο απόθαζεο 

έληαμεο, πξέπεη λα αλαθιεζεί.  

Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη ην ζέκα έρεη 

απαζρνιήζεη ην πκβνύιην πνιιέο θνξέο. Ρώηεζε αλ ππάξρνπλ ρξνληθά 

πεξηζώξηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ . Δπίζεο ξώηεζε πνην είλαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα αθνινπζεζεί από δσ θαη πέξα θαη γηα πνην ιόγν 

βγήθαλ νη παηδηθέο ραξέο Αλαηνιήο θαη Πιαηαλαθίσλ. Ήηαλ γλσζηό όηη 

ππήξρε πξόβιεκα κε ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο γηα ηελ Αλαηνιή θαη ηα 

Πιαηαλάθηα αιιά από ηόηε πνπ εληνπίζηεθε ην πξόβιεκα ηη ελέξγεηεο έγηλαλ; 

Θιείλνληαο δήηεζε ηε δέζκεπζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ.  

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία αθνύ έιαβε ην ιόγν δήηεζε θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ησλ παηδηθώλ ραξώλ. Ρώηεζε αλ ππάξρεη ζρεηηθή κειέηε. 

Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο αθνύ έιαβε ην ιόγν αλέγλσζε απόζπαζκα εγγξάθνπ 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο επί θαηαγγειίαο πνπ είρε γίλεη από ηελ 

παξάηαμή ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζεώξεζε ησλ κειεηώλ γηα ηηο παηδηθέο ραξέο. 

ύκθσλα κε ην απόζπαζκα πνπ δηάβαζε, νη κειέηεο δελ έπξεπε λα είραλ 

ζεσξεζεί από ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Γήκνπ ιόγσ κε αξκνδηόηεηάο 

ηνπ ελώ ζα έπξεπε λα ζεσξεζνύλ από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
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Ρώηεζε αλ ιήθζεθαλ ππόςε νη επηζεκάλζεηο απηέο όζνλ αθνξά ηε ζεώξεζε 

ησλ κειεηώλ.  

Ο θ. αββίδεο Παλαγηώηεο απαληώληαο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είπε 

όηη ε ηξνπνπνίεζε πνπ δεηείηαη νθείιεηαη ζηελ αλαζεώξεζε ησλ ηηκώλ, ε 

αιιαγή ηεο ζέζεο νθείιεηαη ζε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ Θαπλνθύηνπ θαζώο 

θαη ζην πξόβιεκα ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο ζηελ Αλαηνιή θαη ηα 

Πιαηαλάθηα. Παξαρσξήζεθαλ κελ ζην Γήκν νη εθηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

παηδηθήο ραξάο θαη ζηελ Αλαηνιή θαη ζηα Πιαηαλάθηα αιιά είλαη πνιύ κεγάιεο 

γηα ηε ρξήζε ηνπο σο παηδηθέο ραξέο γύξσ ζηα 3 ζηξέκκαηα έθαζηε. 

Πξνθαλώο θαη δε κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί παηδηθή ραξά ηξηώλ ζηξεκκάησλ.  

Κεηά ηα παξαπάλσ πξόηεηλε ηελ ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο δειαδή ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 155/2018 θαη ηελ αθύξσζε ηεο κε αξηζκ. 

111/2020  απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Δπίζεο είπε όηη ε κειέηε 

είλαη έηνηκε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηάρηζηα ζα 

πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα θαη εθθξάζηεθαλ όιεο νη απόςεηο ν θ. 

Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηελ από 12-08-2022 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ θαη κεηά  από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ομόθωνα  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

Αλαθαιεί ηελ 111/2020 απόθαζε ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ θαη επαλαθέρεη ηελ κε αρηζκ. 
155/2018 απόθαζε κε ηελ παραηήρεζε όηη ο αρηζκός θαη ε ηοποζεζία ηωλ παηδηθώλ ταρώλ 
ορίδεηαη ζύκθωλα κε ηελ από 12-8-2022 ζσλεκκέλε εηζήγεζή.  
 
 

 

 Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 107/2022. 

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 17 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
 

 ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


