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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

Αριθμόσ Συνεδρίαςησ :  1/ 13-1-2022 

Αριθμόσ Απόφαςησ:  1 / 2022 

ΘΕΜΑ: Αποδοτή δωρεάς κασζίμων 

 

   ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 13ε ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη 

ώξα 16.00, ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 237/2022 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε  κε ηειεδηάζθεςε. 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία επηά  (7) κειώλ  

ήηνη: 

Παξόληα κέιεΑπόληα κέιε 

Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο,πξόεδξνο 

Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο 

Κνξσλίδεο Παύινο 

Ιληδέο Νηθόιανο 

Σνξνπλίδεο Ισάλλεο 

Δήκνπ Ισάλλεο 

Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνζκίδνπ Όιγα, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ. 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν θ. Δήκαξρνο πνπ είπε ηα εμήο: 

  Πξηλ από ηελ εηζήγεζε, ν θ. Δήκνπ θαη ν θ. Γεσξγηάδεο εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία, δηόηη δελ έιαβε ρώξα πξηλ από νηηδήπνηε άιιν ε εθινγή αληηπξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο 

όπσο πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία. 

Ο θ. δήκαξρνο απάληεζε όηη απηή ε ζπλεδξίαζε είλαη έθηαθηε θαη όηη ε εθινγή αληηπξνέδξνπ ζα γίλεη 

ζηελ πξώηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. 

     Ο θ. Δήκνπ Ισάλλεο, πξηλ λα νινθιεξσζεί ε εηζήγεζε ηνπ Δεκάξρνπ δήηεζε θαη έζεζε ηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο: 

α)αλ έρεη εγθξηζεί από ηελ ΑΔΜ-Θ ε απόθαζε εθινγήο ησλ κειώλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο 

β)λα αηηηνινγεζεί ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο γ) πόζν ππόινηπν πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ππάξρεη 

θαη δ)εάλ έρεη θαζαξνγξαθεί ε απόθαζε ηεο  17-12-2021  πνπ αθνξνύζε θαη πάιη δσξεά θαπζίκσλ. 
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Ο θ. δήκαξρνο απάληεζε όηη ε λνκηκόηεηα ηεο απόθαζεο ζα ειεγρζεί από  ΑΔΜ-Θ κέρξη ηόηε ηζρύεη ε 

αξρηθή απόθαζε θαη όηη ε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ζπκκεηέρεη λόκηκα. Γηα ηελ πξνεγνύκελε απόθαζε 

απνδνρήο δσξεάο ζα εξσηεζνύλ νη ππεξεζίεο γηαηί δελ γλσξίδεη αλ θαζαξνγξάθζεθε. Όζν γηα ην 

ππόινηπν πεηξειαίνπ δελ είλαη ην ζέκα καο απηό αιιά ην πεηξέιαην θίλεζεο είπε. 

Ο θ. Γεσξγηάδεο ξώηεζε αλ ππάξρεη εηζήγεζε από ηνπο λνκηθνύο ηνπ δήκνπ γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Ο δήκαξρνο απάληεζε όηη ξσηήζεθαλ θαη ήηαλ θάζεηνη όηη ε ζπλεδξίαζε είλαη λόκηκε. 

Άιισζηε ε θάζε παξάηαμε έδσζε ην ςεθνδέιηηό ηεο θαη όθεηιε λα ειέγμεη ηε λνκηκόηεηά ηνπ.  

  ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε θαη πάιη λα γίλεη εθινγή ηνπ αληηπξνέδξνπ.  

ην ζεκείν απηό ν θ. Δήκνπ επαλέιαβε όηη ε ζπλεδξίαζε δελ είλαη λόκηκε γηα δύν ιόγνπο πξώηνλ δελ 

ππάξρεη εγθξηηηθή ηεο απόθαζεο εθινγήο ησλ κειώλ θαη δεύηεξνλ δελ εμειέγεη αληηπξόεδξνο .Επίζεο 

δελ δηαλεκήζεθε κε ηελ πξόζθιεζε θαη ζρεηηθή εηζήγεζε.  

    Έπεηηα ν θ. πξόεδξνο ζπλέρηζε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη  θάιεζε ηελ Επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

κε ηελ απνδνρή ηεο δσξεάο θαπζίκσλ από ηνλ  θέηθν Νηθόιαν ηνπ Δεκεηξίνπ, κε ΑΦΜ: 075407629 

ησλ παξαθάησ εηδώλ: 

1000 ιίηξα πεηξέιαην θίλεζεο  ή ηελ  πνζόηεηα  ησλ ιίηξσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πνζό ησλ 1450 € 

εθόζνλ ε αμία ησλ 1000 ιίηξσλ ππεξβαίλεη ην πνζό απηό.  

        Η δσξεά αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ θάιπςε αλαγθώλ  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

αλαθύθισζεο ηνπ Δήκνπ θαη επνκέλσο νη ρνξεγήζεηο ησλ δσξνύκελσλ θαπζίκσλ αθνξνύλ ηα 

παξαθάησ απηνθίλεηα ηνπ Δήκνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο θαηαλνκέο θαηαλνκέο: 

800 lit ζην ΚΗΗ 4516 ΑΠΟΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

               200 lit ζην ΚΗΗ 4530 ΦΟΡΣΗΓΟ 

  Επηιέγεη σο πξνκεζεπηή ηνλ Ννύιε  Πέηξν ηνπ Αζαλαζίνπ  κε Α.Φ.Μ.: 043992395 ην πξαηήξην 

ηνπ νπνίνπ  βξίζθεηαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ δήκνπ,  ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν αλεθνδηαζκόο ησλ 

νρεκάησλ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα  εθδώζεη παξαζηαηηθά  ζην όλνκα ηνπ δήκνπ κε ηελ αλαγξαθή  ζε απηά όηη ζα 

εμνθιεζνύλ από ηνλ δσξεηή.  

       Η παξαιαβή ζα γίλεη από ηνλ νδεγό ηνπ θάζε απηνθηλήηνπ. 

 

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

- ηελ εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Απουασίζει κατά πλειοψηυία 

Απνδέρεηαη ηε απνδνρή ηεο δσξεάο θαπζίκσλ από ηνλ  θέηθν Νηθόιαν ηνπ Δεκεηξίνπ, κε ΑΦΜ: 

075407629 ησλ παξαθάησ εηδώλ: 

1000 ιίηξα πεηξέιαην θίλεζεο  ή ηελ  πνζόηεηα  ησλ ιίηξσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πνζό ησλ 1450 € 

εθόζνλ ε αμία ησλ 1000 ιίηξσλ ππεξβαίλεη ην πνζό απηό.  
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        Η δσξεά αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ θάιπςε αλαγθώλ  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

αλαθύθισζεο ηνπ Δήκνπ θαη επνκέλσο νη ρνξεγήζεηο ησλ δσξνύκελσλ θαπζίκσλ αθνξνύλ ηα 

παξαθάησ απηνθίλεηα ηνπ Δήκνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο θαηαλνκέο θαηαλνκέο: 

801 lit ζην ΚΗΗ 4516 ΑΠΟΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

               200 lit ζην ΚΗΗ 4530 ΦΟΡΣΗΓΟ 

  Επηιέγεη σο πξνκεζεπηή ηνλ Ννύιε  Πέηξν ηνπ Αζαλαζίνπ  κε Α.Φ.Μ.: 043992395 ην πξαηήξην 

ηνπ νπνίνπ  βξίζθεηαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ δήκνπ,  ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν αλεθνδηαζκόο ησλ 

νρεκάησλ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα  εθδώζεη παξαζηαηηθά  ζην όλνκα ηνπ δήκνπ κε ηελ αλαγξαθή  ζε απηά όηη ζα 

εμνθιεζνύλ από ηνλ δσξεηή.  

       Η παξαιαβή ζα γίλεη από ηνλ νδεγό ηνπ θάζε απηνθηλήηνπ. 

ηελ απόθαζε απηή αξλήζεθαλ λα ςεθίζνπλ ηα κέιε Δήκνπ Ισάλλεο θαη Άλζηκνο Γεσξγηάδεο νη 

νπνίνη δήισζαλ όηη δε κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ζεσξνύλ όηη δελ είλαη λόκηκε. 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό1/2022 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο  Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο                   Σα κέιε 

(ππνγξαθή)                                           (ππνγξαθέο)  

 

                Αθξηβέο απόζπαζκα 
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