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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: 146/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 19ες ζσλεδρίαζες ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΘΕΛΑ 10ο   Υωροζέηεζε Καϊθής Αγοράς ηδεροθάζηροσ. 

                                  

 

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 Άλζηκνο  

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 Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο 

 Ινχγγνο Εήζεο   

10 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

11 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

12 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Χξήζηνο   

15 Ρφδε νπιηάλα   

16 αββίδεο Παλαγηψηεο   

17 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

18 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

9 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγ   

 

 

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

2) Κπειειήο Ληθφιανο (Ρνδφπνιεο)  3) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλνθχηνπ)  4) 
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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 θθ. 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 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο, 

Αληηδήκαξρνο Πνηφηεηαο Εσήο θαη Αζιεηηζκνχ, θαη είπε γηα ην πξφβιεκα ησλ ιατθψλ 

αγνξψλ ηδεξνθάζηξνπ θαη Ρνδφπνιεο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη απφθαζε ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο. Απηφ ην πξφβιεκα μεπεξληέηαη κε ηε ιήςε κηαο απφθαζεο πεξί 

ρσξνζέηεζεο. ηελ Θνηλφηεηα ηδεξνθάζηξνπ, ην Σνπηθφ πκβνχιην κε ηε κε αξηζκ. 

66/2020 απφθαζή ηνπ πξφηεηλε ζην Γήκν ηε ρσξνζέηεζε ηεο Ιατθήο Αγνξάο, 

νξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ζέζεσλ θαη θαηαλέκνληάο ηεο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη 

επαγγεικαηηψλ. Ζ πξφηαζε απηή εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ ηληηθήο κε ηε κε αξηζκ. 72/2022 απφθαζή ηεο. 

Θαηφπηλ, πήξε ην ιφγν ν θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ θαη ξψηεζε αλ ιήθζεθαλ ππφςε 

δχν εξσηήκαηα πνπ είρε ζέζεη ζε πξνεγνχκελε ζπδήηεζε: α) γηαηί ην ηίκεκα γηα ηηο 

ζέζεηο ηεο Ιατθήο είλαη πςειφηεξν αθφκα θαη απφ ηε Ιατθή ησλ εξξψλ θαη β) αλ έρεη 
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ιεθζεί ππφςε ζηε ρσξνζέηεζε ε ζπλάθεηα ησλ πξντφλησλ ησλ κηθξνπσιεηψλ κε ηνπο 

θαηαζηεκαηάξρεο ηεο Θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ ξψηεζε αλ έγηλε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

πσιεηέο γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξμνπλ 

αληηπαξαζέζεηο. 

Ο θ. Σζίληζηνο έιαβε πάιη ην ιφγν θαη είπε φηη έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα 

παξαπάλσ ζέκαηα θαη ππήξμε ζπλελλφεζε θαη ζπκθσλία κε φινπο ηνπο παξάγνληεο. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, ν Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα 

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Σο Δεκοηηθό σκβούιηο 

Αθνχ έιαβε ππφςε 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, 

 ηε κε αξηζκ. 66/2020 απφθαζε ηνπ Σ.. ηεο Θνηλφηεηαο ηδεξνθάζηξνπ, 

 ηε κε αξηζκ. 72/2022 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ, 

 ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Οκόθωλα θαη κε ηελ ψήθο ηες Προέδροσ ηες Ιοηλόηεηας ηδεροθάζηροσ  

Αποθαζίδεη  

Δγθξίλεη ηε ρσξνζέηεζε ηεο Ιατθήο Αγνξάο ηδεξνθάζηξνπ, σο αθνινχζσο: 

1. Ζ Ιατθή Αγνξά ηδεξνθάζηξνπ εθηείλεηαη επί ηεο νδνχ Φηιίππνπ, 

πεξηκεηξηθά ηεο Πιαηείαο Διεπζεξίαο θαη ζε ηκήκα ηεο νδνχ Δι. 

Βεληδέινπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηελ νδφ Φηιίππνπ, ε παξάηαμε ησλ ζέζεσλ πσιεηψλ μεθηλά κεηά ηελ 

πξψηε παξθίδα απφ ηελ πιεπξά ηεο γέθπξαο Θαιθάλε θαη ζπλερίδεηαη ζε 

φιν ην κήθνο ηεο νδνχ εθαηέξσζελ, 

 ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο, ε παξάηαμε ησλ ζέζεσλ πσιεηψλ γίλεηαη 

πεξηκεηξηθά ηνπ πάξθνπ θαη ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο παξθίδαο πνπ 

βξίζθεηαη ην άγαικα ηνπ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Παξάηαμε ζέζεσλ 

εγθξίλεηαη επίζεο ζην ηξίγσλν κπξνζηά απφ ην πάξθν (ζέζεηο 46-51) θαη 

ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πιαηείαο (ζέζεηο 17-45), πιελ ηνπ ρψξνπ 

κπξνζηά απφ ην ΘΔΠ, 

 ζηε δεμηά πιεπξά ηεο νδνχ Οκφλνηαο, 

 ζηελ νδφ Δι. Βεληδέινπ, ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ Γεκαξρείνπ, θαη ζηελ 

νδφ Ζξψσλ Οπζίηαο εθαηέξσζελ. 

2. Δγθξίλεηαη ε δηάζεζε ησλ ζέζεσλ απφ 1 έσο 51, απφ 149 έσο 171, απφ 

104 έσο 117, ε ζέζε 82 θαη ε ζέζε 96 ζε κηθξνπσιεηέο, θαη ε δηάζεζε 

φισλ ησλ ππνινίπσλ ζέζεσλ ζε παξαγσγνχο. 

3. Δγθξίλεηαη ε ηνπνζέηεζε κφλν κηθξνπσιεηψλ επί ησλ νδψλ Δι. 

Βεληδέινπ (απέλαληη απφ ην Γεκαξρείν) θαη Ζξψσλ Οπζίηαο ζηηο ζέζεηο 

190 έσο 201. 

4. Δγθξίλεηαη ε δηάζεζε ησλ ζέζεσλ απφ 32 έσο 45 θαη νη ζέζεηο 10 θαη 11 

πνπ είλαη ζέζεηο επαγγεικαηηψλ, λα θαηαλεκεζνχλ ζε είδε δηαηξνθήο. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 146/2022.  
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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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