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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  5/28-02-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:   19/2022 

ΘΕΜΑ:  « Διαγραθή οθειλής επαγγελμαηία πωληηή λαϊκών αγορών». 

 

   Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  28
ε
 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 12:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ 

Δήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 1401/24-02-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, 

ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

Σύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κε δηα δώζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή ηεο κε  

αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ ηνπ  Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ  

(4) κειώλ θαη ηελ απνπζία ηξηώλ (3) ήηνη: 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

1) Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                            5) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   
                    

2) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο                                                               6) Κνξσλίδεο Παύινο 

3) Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                   7) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                                                                       

4) Δήκνπ Ισάλλεο                                                                          

 

     Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.    

Ο  Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην  δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν είλαη: 

«Δηαγξαθή νθεηιήο επαγγεικαηία πσιεηή ιατθώλ αγνξώλ» θαη ην νπνίν εηζήρζε θαηόπηλ ηνπ  

ΔΥ/17-02-2022 εγγξάθνπ ηνπ ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δηαθάλεηαο.  

Αθνινπζεί απηνύζην ην έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε από ηελ 

Οηθνλνκηθή  Επηηξνπή   θαη ην νπνίν είλαη :  
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ όισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο εθ παξαδξνκήο βεβαίσζεο νθεηιώλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ ππ΄ αξηζκό 5945/2020 αίηεζε 

ηνπ θπξίνπ Θενράξε Κνπινύδε θαη ηελ ππ΄ αξηζκό 144/2020 απόθαζε Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Δήκνπ Σηληηθήο, θαη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Τελ Δηαγξαθή ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ, νη νπνίεο εθ παξαδξνκήο βεβαηώζεθαλ από ην 

Δήκν Σηληηθήο,  γηα ηνλ  ππόρξεν Θενράξε Κνπινύδε ηνπ Γεσξγίνπ, επαγγεικαηία πσιεηή 

ιατθώλ αγνξώλ,  ζύκθσλα  κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκόο Φξεκαηηθνύ  Καηαιόγνπ Πνζό δηαγξαθήο (θεθάιαην) 

1508/2021/2021 62,40 

1586/2021 31,20 

1592/2022 114,40 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   19 /2022  
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Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                 Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       ( ππνγξαθέο) 

    

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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