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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  4/07-2-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:  12/2022 

ΘΔΜΑ:  ΄΄ Οριζμός ηης Σαμία ηοσ Γήμοσ ως σπόλογοσ Γιατειριζηή ηοσ Σραπεζικού 

Λογαριαζμού ηοσ έργοσ « Βεληίωζη Τποδομών Πολιηικής Προζηαζίας» (ΑΔ039) ΄΄. 

 

   Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  7
ε
 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.κ. , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 833/03-02-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, 

ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

Σύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή, δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππεξεζία  e:Presence.gov.gr  θαη κε δηα δώζεο 

παξνπζία, ζε εθαξκνγή ηεο κε  αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ ηνπ  Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη  (6) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία ελόο (1) ήηνη: 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                         7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

2) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο   

3) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

4) Ιληδέο Νηθόιανο   

5) Κνξσλίδεο Παύινο 

6) Γήκνπ Ισάλλεο                        

 

     Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.    

Σηε ζπλέρεηα έγηλε ζπδήηεζε ηνπ ηξίηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη:  

Οξηζκόο ηεο Τακία ηνπ Γήκνπ σο ππόινγνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηνπ 

έξγνπ « Βειηίσζε Υπνδνκώλ  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο» (ΣΑΔ039) ΄΄. 

Η εηζήγεζε ηνπ θ Πξνέδξνπ θαζώο θαη ε δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζρεηηθά, 

όπσο αθνύγνληαη ηα ζεκεία κεηά από νξηζκέλεο δηαθνπέο έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο: 

ΑΔΑ: 6Θ8ΑΩ1Υ-ΒΕΤ



2 

 

 

Πρόεδρος: Κύξηε Τνξνπλίδε. 

Σοροσνίδης: Όπσο ζε απηέο ηηο επηηξνπέο κπαίλεη ζπλήζσο, όρη ζπλήζσο,  κπαίλεη ε ηακίαο 

ηνπ Γήκνπ, ε θπξία Αλησλίνπ  Σνθία ζα είλαη, απηό. Πξνηείλσ λα ην ςεθίζνπκε. 

Πρόεδρος: Η Αλησλίνπ Σνθία ινηπόλ, ε ηακίαο ηνπ Γήκνπ πξνηείλεηαη  λα  νξηζηεί. 

Καηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο γηα ζην ζέκα ΄΄ Οριζμός  ηης ηαμία ηοσ Γήμοσ ως σπόλογοσ 

Γιατειριζηή ηοσ Σραπεζικού Λογαριαζμού ηοσ έργοσ «Βεληίωζη σποδομών πολιηικής 

προζηαζίας» (ΑΔ039)  η επιηροπή:  

Αποθαζίζει ομόθωνα 

 Οξίδεη ηελ ηακία ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θπξία Αλησλίνπ Σνθία  σο ππόινγν  Γηαρεηξηζηή ηνπ 

Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε ππνδνκώλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο» (ΣΑΔ039).   

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 12/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                 Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       (ππνγξαθέο) 

    

 

                                                       Αθξηβέο    Απόζπαζκα                                                        

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Φώηιος Γομοστηζίδης 
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