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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: 16/24-8-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 108/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 16ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 7ο     Επί αιηήζεως ηοσ Επιμεληηηρίοσ ερρών για παρατώρηζη ηοσ  

                 ηοσριζηικού ηρένοσ ηοσ Δήμοσ ινηικής ζηο πλαίζιο ηης SEREXPO  

                 2022. 

 

                               

 

    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 Χξήζηνο (αζζελήο) 

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

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 Φραγκαλής Δημήτριος   

18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

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

2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο)  3) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο)  4) 
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Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) 5) Θνηζαθιήο Γεκήηξηνο (Κεγαινρσξίνπ) 

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 7ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο , 

Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο θαη αλαθέξζεθε ζην από 10-8-2022 αίηεκα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηξέλνπ 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο SEREXPO 2022. Ζ παξαρώξεζε δεηείηαη θαηά ην 

δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο δειαδή από ηελ Σεηάξηε 21 κέρξη θαη ηελ 

Θπξηαθή 25 επηεκβξίνπ. Δπνκέλσο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη γηα ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηξέλνπ από ηελ 

πξνεγνύκελε κέξα ηεο έλαξμεο ηεο έθζεζεο θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ηελ 

επόκελε ηεο ιήμεο ηεο. ύκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπκε , ην ηξελάθη 

ζα εθηειεί ηε δηαδξνκή : Πιαηεία Διεπζεξίαο εξξώλ (έκπξνζζελ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο)- Δπηρεηξεκαηηθό Θέληξν SEREXPO «ΧΡΖΣΟ ΚΔΓΘΙΑ» κεη’ 

επηζηξνθήο θαη ελδερόκελα ζα θηλείηαη θαη εληόο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ 

Θέληξνπ.  

Γεδνκέλνπ όηη ε SEREXPO έρεη εμειηρζεί ζε κηα επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε 

κε κεγάιν αξηζκό επηζθεπηώλ θαη πξνσζεί ηα επηρεηξεκαηηθά θαη αλαπηπμηαθά 

ζπκθέξνληα ηνπ ηόπνπ καο, πξνηείλνπκε ηελ έγθξηζε ηεο δσξεάλ 

παξαρώξεζεο ηνπ ηξέλνπ, κε ηνλ όξν ην Δπηκειεηήξην εξξώλ λα θαιύςεη ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ηξέλνπ γηα ην δηάζηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ θαη λα ην 

παξαδώζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε.  

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηελ  από 10-8-2022 αίηεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ , ηελ 

εηζήγεζε  ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 , 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  
 

 
           Ομόφωνα  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

εξξώλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Γήκνπ ηληηθήο , εγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρώξεζε 
ηνπ ηξέλνπ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ ηληηθήο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΘΖΖ 4574 , ζην 

Δπηκειεηήξην εξξώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο SER-EXPO 

2022 . Ωο όξνη γηα ηελ παξαπάλσ παξαρώξεζε νξίδνληαη νη θάησζη : 
 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ παξαρώξεζεο νξίδεηαη από Σξίηε 20 επηεκβξίνπ έσο 

Γεπηέξα 26 επηεκβξίνπ 2022 .  

 
Σν ηξέλν ζα παξαδνζεί ζην Δπηκειεηήξην εξξώλ ζηηο 20 επηεκβξίνπ θαη ζα 

επηζηξαθεί ζην Γήκν ηληηθήο ζηελ ίδηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία παξαδόζεθε , ζηηο 

26 επηεκβξίνπ 2022.  
 

ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ ηξέλνπ , ην Δπηκειεηήξην 

εξξώλ έρεη ηηο εμήο ππνρξεώζεηο : 
1. Λα θξνληίζεη γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο ηνπ ηξέλνπ 

Πιαηεία Διεπζεξίαο εξξώλ (έκπξνζζελ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο)- 

Δπηρεηξεκαηηθό Θέληξν SEREXPO «ΧΡΖΣΟ ΚΔΓΘΙΑ» κεη’ επηζηξνθήο 

θαη ελδερόκελα ζα θηλείηαη θαη εληόο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Θέληξνπ.  
2. Λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ηξέλνπ γηα 

ην δηάζηεκα από  20 επηεκβξίνπ έσο 26 επηεκβξίνπ ζην όλνκα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ βάζεη ηεο παξνύζαο απόθαζεο .  
3. Λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πξόζιεςε νδεγνύ επαγγεικαηία θαηόρνπ 

αληίζηνηρνπ δηπιώκαηνο νδήγεζεο.  

4. Λα θνηλνπνηήζεη ζηελ Σξνραία εξξώλ ηε δηαδξνκή ηνπ ηξέλνπ .  
5. Λα θνηλνπνηήζεη ζην Γήκν ηληηθήο ηα αληίζηνηρα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ 

όηη ιήθζεθαλ ππόςε νη παξαπάλσ όξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λόκηκε 

θπθινθνξία ηνπ ηξέλνπ ζηελ πόιε ησλ εξξώλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδξνκή ηνπ ηξέλνπ. 
6. Λα αλαιάβεη ηελ  θάιπςε όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ ηξέλνπ θαηά 

ην παξαπάλσ δηάζηεκα ρξήζεο ηνπ από ην Δπηκειεηήξην εξξώλ.  
 
.  
 
 

 Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 108/2022. 

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 17 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

 

 
 ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


