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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  7/14-03-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:   23/2022 

ΘΕΜΑ:  « Έγθξηζε 2
εο

 αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ 

ΑΓΧΓΗ  ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ». 

 

   ην ηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ  14
ε
 ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Δεπηέξα θαη 

ψξα 13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ, θαηφπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκφ  πξση. 1762/09-03-2022  έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα. 

χκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κε δηα δψζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή ηεο κε  

αξηζκφ 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ ηνπ  Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ  

(4) κειψλ θαη ηελ απνπζία ηξηψλ (3) ήηνη: 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

  1) Δνκνπρηζίδεο Φψηηνο, (πξφεδξνο)                                         5)  Νηθεθφξνπ Κσλζηαληίλνο   
                    

  2) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο                                                               6)  Δήκνπ Ισάλλεο                                                                          

  3) Ιληδέο Νηθφιανο                                                                                   7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                                                                       

  4) Κνξσλίδεο Παχινο   

 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.    

Ο  Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγήζεθε ην πξψην έθηαθην ζέκα ηεο εθηφο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο, ην νπνίν είλαη:  « Έγθξηζε 2
εο

 αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  

Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ  ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ» θαη ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηα φια 

ηα παξεπξηζθφκελα κέιε λα ζπδεηεζεί σο έθηαθην. 

ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο  παξεπξέζεθε ε Πξφεδξνο ηνπ  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ 

ΑΓΧΓΗ  ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ  θπξία Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια θαη  ν θχξηνο  Νηθφιανο 

Παληαδήο,   πξντζηάκελνο Δηεχζπλζήο ηνπ, νη νπνίνη   έθαλαλ  αλαθνξά ζηα  νηθνλνκηθά 
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ζηνηρεία ηεο 2
εο

 αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ  

ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 11/2022 απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ  ηνπ  αλσηέξσ Ν.Π.Δ.Δ. (ε νπνία έιαβε ΑΔΑ: ΦΘ2ΑΟΚ75-ΣΥΡ) θαη  ε νπνία 

ηέζεθε πξνο ζπδήηεζε  θαη πξνο έγθξηζε. 

 Η  Οηθνλνκηθή  Επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππ΄ αξηζκφ 11/2022 απφθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ  ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ,   (ε 

νπνία έιαβε ΑΔΑ: ΦΘ2ΑΟΚ75-ΣΥΡ)   θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο,  

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Εγθξίλεη ηελ 2
ε 

 αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Ν.Π.Δ.Δ.  ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ 

ΑΓΧΓΗ  ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ,  φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ ππ΄  αξηζκφ  11/2022  απφθαζε 

ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Δ.Δ, (ε νπνία έιαβε ΑΔΑ: ΦΘ2ΑΟΚ75-ΣΥΡ)  ε 

νπνία ππάξρεη απηνχζηα ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα απφθαζε  θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο.   

 

  Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ   23 /2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                        ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απφζπαζκα 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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