
1 

 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  5/28-02-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:   20/2022 

ΘΕΜΑ:  «Σροποποίηζη ηης σπ΄ αριθμό 12/2022 απόθαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής». 

 

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

Γεπηέξα θαη ώξα 12:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκό  πξωη. 1401/24-02-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

Σύκθωλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηα δώζεο παξνπζία ηωλ 

κειώλ. 

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

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

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (πξόεδξνο)                                         5) Νηθεθόξνπ Κωλζηαληίλνο   
                    

2) Τνξνπλίδεο Ιωάλλεο                                                               6) Κνξωλίδεο Παύινο 

3) Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                   7) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                                                                       

4) Γήκνπ Ιωάλλεο                                                                          

 

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

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  θύξηνο  Φώηηνο Γνκνπρηζίδεο (Γήκαξρνο) 

εηζήγαγε πξνο ζπδήηεζε ην ηξίην  ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη:  

«Τξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκό  12/2022 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» θαη ην νπνίν 

εηζήρζε ωο ζέκα πξνο ζπδήηεζε από ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία, θαηόπηλ ηνπ από 18-02-2022 

εγγξάθνπ. 

Αθνινπζεί απηνύζηα ε εηζήγεζε ηεο Αλ. Πξ. Τκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο θπξίαο 

Γεωξγίαο  Σηάξθνπ,  ε νπνία ηίζεηαη πξνο έγθξηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  θαη ε νπνία 

είλαη  : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σιδηρόκαζηρο 18/02/20222 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ  

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ.ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

   

Ταχ. Δ/νζη: Βενιζέλου 35  

Τ.Κ. 62300  

Τηλέθωνο: 2323350231  

Fax: 2323350260  

   

 

 

Ε Ι  Η Γ Η  Η 

Σε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζ. 12/2022 απόθαζεο πεξί νξηζκνύ ηακία ωο υπόλογο διαχειριζηή 
ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ ‘’βειηίωζε ππνδνκώλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΣΑΕ039),  
ζαο επηζεκαίλνπκε όηη ‘’ππόινγνο ινγαξηαζκνύ’’ ζεωξείηαη ν Δήκνο Σηληηθήο, ν νπνίνο 
εμνπζηνδνηεί ηνλ ‘’υπεύθυνο λογαριαζμού’’ λα θηλεί ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ έξγνπ. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 12/2022  απόθαζεο Ο.Ε. θαη  ηνλ νξηζκό ηεο ηακία 
ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο, Αληωλίνπ Σνθία,  ωο  ’υπεύθυνη λογαριαζμού’’ ηνπ έξγνπ ‘’βειηίωζε 
ππνδνκώλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ΣΑΕ039), 

 

 

Η. Αλ. Πξ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

 

 

Σηάξθνπ Γεωξγία 

 

 

 

 

 

Σηε ζπλέρεηα κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε ηωλ κειώλ, αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο ππ΄ αξηζκό 12/2022  απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ζύκθωλα κε ηελ εηζήγεζε 

ηεο θπξίαο Γεωξγίαο  Σηάξθνπ  ην ζώκα: 

ΑΔΑ: 6ΨΩΓΩ1Υ-ΨΥΠ



3 

 

 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

  Οξίδεη ηελ ηακία ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο θπξία Αληωλίνπ Σνθία  ωο  «ππεύζπλε 

ινγαξηαζκνύ»  ηνπ έξγνπ  «Βειηίωζε ππνδνκώλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο» (ΣΑΔ039), ε νπνία 

ζα θηλεί ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ έξγνπ.   

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό    20/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπωο αθνινπζεί : 

 

  Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                 Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       (ππνγξαθέο) 

    

 

                                                       Αθξηβέο    Απόζπαζκα                                                        

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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