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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: 147/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 19ες ζσλεδρίαζες ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΘΕΛΑ 11ο   Λίζζφζε τώροσ γηα ηε ιαχθή αγορά Ροδόποιες. 

                                  

 

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 Υαξάιακπνο  

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 Υξήζηνο   

15 Ρφδε νπιηάλα   

16 αββίδεο Παλαγηψηεο   

17 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

18 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

 

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 Υαξάιακπνο 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. 

 

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 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο, 

Αληηδήκαξρνο Πνηφηεηαο Εσήο θαη Αζιεηηζκνχ, θαη αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. 15/2022 

απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη 

ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε κίζζσζε ηδησηηθνχ ρψξνπ εκβαδνχ 4.663,15 η.κ. ζηνλ 

νπνίν κέρξη ηψξα άηππα ιεηηνπξγνχζε ε ιατθή αγνξά.  

Όπσο είλαη γλσζηφ φηαλ μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο αλάπιαζεο ηνπ θέληξνπ ηεο 

Ρνδφπνιεο ε ιατθή αγνξά κεηαθέξζεθε πξνζσξηλά ζηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη 

παξάιιεια κε ηηο γξακκέο ηνπ ΟΔ. Αθνχ νινθιεξψζεθε ε αλάπιαζε ηνπ θέληξνπ ηεο 

Ρνδφπνιεο , δηαπηζηψλεηαη φηη ε επαλαθνξά ηεο ιατθήο ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε δελ είλαη 

δπλαηή , ηφζν επεηδή ην θέληξν πιένλ έρεη πεδνδξνκεζεί θαη ε ηνπνζέηεζε πάγθσλ ζα 

είλαη επηβαξπληηθή γηα ηνλ θπβφιηζν φζν θαη επεηδή απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ εθζεηψλ 

ηεο ιατθήο. Θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη πξάγκαηη αλάγθε γηα ηελ εμεχξεζε ελφο ρψξνπ 

θαηάιιεινπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο Ρνδφπνιεο.  

ηε ζπλέρεηα ν θ. Αληηδήκαξρνο αλαθέξζεθε ζηελ εηζήγεζε ηεο Αλ. 

Πξντζηακέλεο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο , 
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πνπ δηακνηξάζηεθε ζηα κέιε καδί κε ηελ πξφζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη απηνηειψο 

παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο: 

Το Σςμβούλιο Κοινόηηηαρ Ροδόποληρ με ηη με απιθμ. 15/2022 απόθαζή ηος , 

πποηείνει ηη μίζθυζη σώπος ππορ επίλςζη ηος πποβλήμαηορ λειηοςπγίαρ ηηρ Λαφκήρ 

Αγοπάρ ζηη Ροδόπολη. Ο σώπορ είναι αναγκαίο να μιζθυθεί από ηο Δήμο επειδή δεν 

ςπάπσει δημοηική έκηαζη ζηη Ροδόπολη πος να μποπεί να διαηεθεί για ηη λειηοςπγία 

λαφκήρ αγοπάρ. Για ηο λόγο αςηόν πποηείνεηαι η μίζθυζη σώπος 5.000 η.μ. ο οποίορ 

παπάλληλα θα λειηοςπγεί και υρ σώπορ διεξαγυγήρ πολιηιζηικών εκδηλώζευν και 

δυπεάν σώπορ ζηάθμεςζηρ για ηα οσήμαηα ηυν δημοηών.  

Η διαδικαζία ηηρ μίζθυζηρ πποβλέπεηαι να γίνει καηόπιν δημοππαζίαρ με ηην 

έκδοζη ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ από ηον Δήμο (άπθπο 194 ηος ν. 

3463/2006). Αν η δημοππαζία δεν θέπει αποηέλεζμα, μποπεί να γίνει απεςθείαρ 

μίζθυζη με ειδικά αιηιολογημένη απόθαζη, η οποία λαμβάνεηαι με ηην απόλςηη 

πλειοτηθία ηος ζςνόλος ηυν μελών.  

 

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

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ εθκίζζσζε έθηαζεο κέρξη  5.000 η.κ. θαηφπηλ 

δεκνπξαζίαο γηα ηε ρξήζε ηεο σο ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ιατθήο αγνξάο ζηε Ρνδφπνιε.  

 

Σο Δεκοηηθό σκβούιηο 

Αθνχ έιαβε ππφςε 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, 

 ηε κε αξηζκ. 15/2022 απφθαζε ηνπ Σ.. ηεο Θνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο, 

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

 ην άξζξν 194 ηνπ λ. 3463/2006, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Οκόθφλα θαη κε ηελ υήθο ηοσ Προέδροσ ηες Ιοηλόηεηας Ροδόποιες  

Αποθαζίδεη  

 

1. Δγθξίλεη ηελ εθκίζζσζε ηδησηηθήο έθηαζεο εκβαδνχ κέρξη 5.000 η.κ. εληφο ηνπ  

νηθηζκνχ Ρνδφπνιεο κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηεο  γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο 

αγνξάο.  

 

2. Οξίδεη φπσο ε εθκίζζσζε ηνπ παξαπάλσ ρψξνπ γίλεη θαηφπηλ δεκνπξαζίαο κε 

ηελ έθδνζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο . 

 

3. Δμνπζηνδνηεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 147/2022.  

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 
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ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΘΜΣΖΕ ΜΘΙΟΚΑΟ 
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