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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 

         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 

 

Α ρ η ζ.   σ λ ε δ ρ ί α ζ ε ς: 19/31-10-2022 

 

Αρηζ. Αποθ: 138/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 19ες ζσλεδρίαζες ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΘΕΛΑ 2ο   Έγθρηζε ζσκκεηοτής ηοσ Δήκοσ ηληηθής ζηελ έθζεζε PHILOXENIA 

2022. 

                                  

 

ην ηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ 31ε ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:30, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο χζηεξα απφ ηελ κε 

αξηζκφ πξση. 9463/27.10.2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε 

νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπο 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 δεθαελλέα   (19) κειψλ θαη ηελ απνπζία νθηψ  (8) κειψλ, φπσο: 

 

 

 ΠΑΡΟΛΣΔ  ΑΠΟΛΣΔ 

1 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο  

2 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 2 Γεσξγηάδεο Άλζηνο  

3 Γήκνπ Ησάλλεο 3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο  

4 Ειαηίληζεο Αληψληνο 4 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο  

5 Ηληδέο Ληθφιανο 5 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  

6 Ησαλλίδνπ Καξία 6 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο  

7 Θνξσλίδεο Παχινο 7 παλίδεο Δπζχκηνο  

8 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 8 Φραγκαλής Δημήτριος 

9 Ινχγγνο Εήζεο   

10 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

11 Νικηυόροσ Κωνσταντίνος   

12 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Χξήζηνο   

15 Ρφδε νπιηάλα   

16 αββίδεο Παλαγηψηεο   

17 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

18 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

9 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 

2) Κπειειήο Ληθφιανο (Ρνδφπνιεο)  3) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλνθχηνπ)  4) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ). 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ 

θιήζεθε λφκηκα. 

Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θεζφγινπ Καξία. 

 

Οη θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 

ηνπ Γήκνπ πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, θαη απνρψξεζε κεηά ην ηέινο ηεο. 

Οη θ. Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο θαη Ινχγγνο Εήζεο απνρψξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη θ. Γήκνπ Ησάλλεο θαη Θνζκίδεο Παλαγηψηεο απνρψξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

επαλήιζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ζ θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 

ηνπ Γήκνπ θαη απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο θ. Ραβαλίδεο Χξήζηνο απνρψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο απνρψξεζε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. αββίδεο Παλαγηψηεο απνρψξεζε πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ 14νπ 

ζέκαηνο ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν 

θ. Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ψκα λα ζπδεηεζνχλ εθηάθησο ηα αθφινπζα ηξία 

(3) ζέκαηα: 

1. Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 192/2021 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ πεξί εθκίζζσζεο θνηλφρξεζηεο δεκνηηθήο έθηαζεο. 

2. Αίηεκα δσξεάλ θηινμελίαο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή Γεσινγίαο ζηηο 

καζεηηθέο εζηίεο ηδεξνθάζηξνπ. 

3. Έγθξηζε 9εο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022. 

Σν ψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηε ζπδήηεζή ηνπο. 

 

Σν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, 

Αληηδήκαξρνο Σνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ, θαη είπε φηη φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο 

ν Γήκνο ηληηθήο πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έθζεζε ΓΔΘ PHILOXENIA 2022 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο εδαθηθήο ηνπ επηθξάηεηαο. Σν 

θφζηνο ηεο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 3.943,20€ θαη αληηζηνηρεί ζηε κίζζσζε 

πεξηπηέξνπ 20 η.κ. 
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Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ πήξε ην ιφγν θαη είπε φηη είλαη θαιφ ν Γήκνο λα 

ζπκκεηέρεη ζε εθζέζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ, αιιά 

ηαπηφρξνλα πξέπεη λα βειηηψλνληαη νη ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο, έηζη ψζηε λα κελ 

εθηίζεηαη ν ηφπνο ζηνπο επηζθέπηεο, π.ρ. απφ ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο νδηθήο 

ζήκαλζεο. 

Ο θ. Σνξνπλίδεο απάληεζε φηη απφ θαηξφ αζρνιείηαη εληαηηθά κε ην ζέκα θαη 

ζχληνκα ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο. 

Ζ θα Ησαλλίδνπ Καξία πήξε ην ιφγν θαη είπε φηη δελ είλαη ζίγνπξε φηη ηα 

ρξήκαηα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε εθζέζεηο ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο εμππεξεηνχλ κε ηξφπν νπζηαζηηθφ ην ζθνπφ απηφ. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ην ζέκα, ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. 

Σο Δεκοηηθό σκβούιηο 

Αθνχ έιαβε ππφςε 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, 

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 

Ιαηά πιεηουεθία δεθαηρηώλ (13) υήθφλ σπέρ θαη κίας (1) θαηά 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ηληηθήο ζηελ έθζεζε ΓΔΘ PHILOXENIA 2022 

πνπ ζα γίλεη ζηε Θεζζαινλίθε. 

 

Κεηνςήθεζε ε θα Ησαλλίδνπ Καξία. 

 

                                

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 138/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

Σ..Τ 

 

Θληδές Μηθόιαος 

Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 

Σ.Τ 

 

Τπογραθές 19 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

Σ.Τ 

 

ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΘΜΣΖΕ ΜΘΙΟΚΑΟ 
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