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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

       ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

 

Α ρ ι θ μ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 22/09-12-2022 

 

Αριθμ. Απόφ.: 175/2022 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 7ο  Επί αιτήσεως του πολιτιστικού συλλόγου «ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ» για 

προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του 

δημοτικού κτηρίου Οδηγήτριας. 

                                  

 

Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 

11111/02.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 

σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία 

δεκατεσσάρων  (14) μελών και την απουσία δεκατριών  (13) μελών, όπως: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αργυροπούλου Σταυρούλα  1 Αθανασιάδης Αναστάσιος  

2 Γεωργιάδης Άνθιμος 2 Δημόπουλος Κωνσταντίνος  

3 Δήμου Ιωάννης 3 Ζαπρίδης Ευστάθιος  

4 Ζλατίντσης Αντώνιος 4 Λαζαρίδης Θεολόγος  

5 Ιντζές Νικόλαος  5 Λεωνάκης Λεωνίδας 

6 Ιωαννίδου Μαρία  6 Λούγγος Ζήσης 

7 Κορωνίδης Παύλος 7 Μουμτζίδης Χαράλαμπος 

8 Κοσμίδης Παναγιώτης 8 Παναγιωτίδης Ιωσήφ 

9 Μαυροφρύδης Κυριάκος 9 Ραβανίδης Χρήστος 

10 Νικηφόρου Κωνσταντίνος 10 Ρόδη Σουλτάνα 

11 Νικολάου Λεωνίδας 11 Σπανίδης Ευθύμιος 

12 Σαββίδης Παναγιώτης 12 Φραγκαλής Δημήτριος 

13 Τορουνίδης Ιωάννης 13 Φυταγκουρίδου Όλγα 

14 Τσίντσιος Γεώργιος   
 

   

 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε 

νόμιμα. 
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Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κεσόγλου Μαρία. 

 

Ο κ. Παναγιωτίδης Ιωσήφ προσήλθε πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 

της ημερησίας διάταξης και κατά την ανάγνωση εγγράφου που απέστειλε ο κ. Δήμαρχος 

στις σχολικές μονάδες του Δήμου. 

Ο κ. Φραγκαλής Δημήτριος προσήλθε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 1ου 

εκτός ημερησίας διάταξης θέματος. 

Ο κ. Μουμτζίδης Χαράλαμπος προσήλθε στην αρχή της συζήτησης του 1ου εκτός 

ημερησίας διάταξης θέματος. 

Η κα Ρόδη Σουλτάνα προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης 

θέματος. 

Ο κ. Λαζαρίδης Θεολόγος προσήλθε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος. 

Ο κ. Γεωργιάδης Άνθιμος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος. 

Ο κ. Σαββίδης Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου 

θέματος. 

Ο κ. Δήμου Ιωάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος. 

Ο κ. Κοσμίδης Παναγιώτης αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 10ου 

και 11ου θέματος. 

Ο κ. Νικολάου Λεωνίδας αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11ου θέματος. 

Ο κ. Κορωνίδης Παύλος αποχώρησε στην αρχή της συζήτησης του 12ου θέματος. 

Ο κ. Ζλατίντσης Αντώνιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 13ου θέματος. 

Ο κ. Αθανασιάδης Αναστάσιος και η κα Φυταγκουρίδου Όλγα απουσίασαν λόγω 

ασθενείας. 

 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. 

Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να συζητηθούν εκτάκτως τα ακόλουθα τρία (3) θέματα: 

1. Τροποποίηση της με αριθμ. 146/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς Σιδηροκάστρου. 

2. Ανάκληση της με αριθμ. 123/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 

έγκριση απευθείας μίσθωσης δημοτικής έκτασης 1.682 τ.μ. από με αριθμ. 3610 

κοινόχρηστο τεμάχιο Ν. Πετριτσίου. 

3. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ροδόπολης. 

Το Σώμα συναίνεσε ομόφωνα να συζητηθούν τα θέματα. 

 

Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Τσίντσιος Γεώργιος, 

Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, και αναφέρθηκε στη με αριθμ. πρωτ. 11045/01.12.2022 

αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Οδηγήτριας «ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ», με την οποία αιτείται τον 

προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας της δωρεάν παραχώρησης χρήσης στο Σύλλογο του 

δημοτικού κτηρίου Οδηγήτριας. Σύμφωνα με τη με αριθμ. 22/2021 απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου της Κοινότητας Ροδόπολης και με τη με αριθμ. 189/2021 ακόλουθη απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε στο Σύλλογο η χρήση του παραπάνω κτηρίου, 
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αλλά δεν προσδιορίστηκε η χρονική διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης χρήσης. 

Κλείνοντας, ο κ. Τσίντσιος πρότεινε δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 10 χρόνια. 

Ακολούθως, το λόγο πήρε ο κ. Μπελελής Νικόλαος, Πρόεδρος της Κοινότητας 

Ροδόπολης, και ζήτησε να συμπεριληφθεί και στη νέα απόφαση ο όρος της παράλληλης 

χρήσης του κτηρίου για τις ανάγκες της Κοινότητας (π.χ. διεξαγωγή εκλογών, τέλεση 

μνημόσυνων κλπ.). 

Κατόπιν, το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος και πρότεινε παραχώρηση χρήσης του 

δημοτικού κτηρίου Οδηγήτριας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ» για 20 χρόνια, 

γιατί έχει επενδύσει πολλά χρήματα σε επισκευές και συντήρηση του κτηρίου. 

Αφού ολοκληρώθηκε η εισήγηση του θέματος, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

      

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 11045/01.12.2022 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Οδηγήτριας «ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ», 

 Τη με αριθμ. 189/2021 προγενέστερη απόφασή του, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010, 

μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού κτηρίου Οδηγήτριας στον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Οδηγήτριας «ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ» για είκοσι (20) χρόνια, υπό τον όρο της 

παράλληλης χρήσης του και από το Δήμο για όποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 175/2022. 

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Τ.Σ.Υ 

 

Ιντζές Νικόλαος 

Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Υ 

 

Υπογραφές 15 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τ.Υ 

 

ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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