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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  7/14-03-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:   24/2022 

ΘΕΜΑ:  «Έγθξηζε κεηάβαζεο  Γεκάξρνπ  Σηληηθήο ζηε Αζήλα,  γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

Έθηαθηε Σπλάληεζε ησλ Γεκάξρσλ ηεο  Κ.Δ.Γ.Δ.. θαζώο επίζεο θαη κεηάβαζεο ηνπ ζηελ Νέα 

Δπίδαπξν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε Σπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Γηθηύνπ Πόιεσλ Γ.Δ.Π.ΑΝ». 

 

   Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  14
ε
 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ώξα 13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 1762/09-03-2022  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 Δζσηεξηθώλ. 

     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) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                            5) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   
                    

2) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο                                                               6) Γήκνπ Ισάλλεο                                                                          

3) Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                   7) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                                                                       

4) Κνξσλίδεο Παύινο   

 

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

Ο  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγήζεθε ην  πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ην νπνίν ήηαλ  «Έγθξηζε κεηάβαζεο  Γεκάξρνπ  Σηληηθήο ζηε Αζήλα,  γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Έθηαθηε Σπλάληεζε ησλ Γεκάξρσλ ηεο  Κ.Δ.Γ.Δ. »,  σζηόζν κεηά ηελ  ππ΄ 

αξηζκό  222/03-03-2022 πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. Γ.Δ.Π.ΑΝ, εηζήρζε έθηαθηα πξνο 

ζπδήηεζε από ηνλ πξόεδξν ηεο Ο.Δ.  θαη εγθξίζεθε από ηα κέιε λα ζπδεηεζεί καδί κε ην πξώην 

ζέκα ηεο εληόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηόηη ππάξρεη ζπζρέηηζε.  Έηζη ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ην 

ζέκα «Έγθξηζε κεηάβαζεο  Γεκάξρνπ  Σηληηθήο ζηε Αζήλα,  γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 
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Έθηαθηε Σπλάληεζε ησλ Γεκάξρσλ ηεο  Κ.Δ.Γ.Δ.. θαζώο επίζεο θαη κεηάβαζεο ηνπ ζηελ Νέα 

Δπίδαπξν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε Σπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Γηθηύνπ Πόιεσλ Γ.Δ.Π.ΑΝ».  

Σηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ν πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο 

ηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο θαη αξρηθά αλαθέξζεθε ζηελ ππ΄ αξηζκό 597/02-03-2022 πξόζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ, αλαθνξηθά κε ηελ δηα δώζεο ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ, ζηηο εξγαζίεο ηεο 

Έθηαθηεο Σπλάληεζεο Γεκάξρσλ, ε νπνία πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί  ζηηο 18-03-2022  

ζηελ Βνπιηαγκέλε,  θαη έπεηηα ζηελ  ππ΄ αξηζκό 222/03-03-2022  πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Γ.Σ. Γ.Δ.Π.ΑΝ,  αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο 19-03-2022  ζηε δηα δώζεο 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ.  ζηε Νέα  Δπίδαπξν.  

Η  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε  όια ηα αλσηέξσ  έγγξαθα, ηελ από 14-03-2022 

εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ θίλεζεο, γηα ηελ εθηόο έδξαο κεηαθίλεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαζώο θαη ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4795/2021  κεηά από δηαινγηθή  ζπδήηεζε     

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Δγθξίλεη ηελ κεηάβαζε (κεηαθίλεζε κε επηζηξνθή) ηνπ  Γεκάξρνπ  Σηληηθήο θπξίνπ Φώηηνπ 

Γνκνπρηζίδε ζηε Αζήλα,  γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Έθηαθηε Σπλάληεζε ησλ Γεκάξρσλ ηεο  

Κ.Δ.Γ.Δ., ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 18-03-2022 ζηε Βνπιηαγκέλε,  θαζώο επίζεο 

εγθξίλεη θαη ηελ κεηάβαζή ηνπ (κεηαθίλεζε κε επηζηξνθή από Αζήλα)   ζηε  Νέα Δπίδαπξν ζηηο 

19-03-2022,  γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Σπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Γηθηύνπ Πόιεσλ Γ.Δ.Π.ΑΝ.. 

Η κεηαθίλεζε  ηεο επηζηξνθήο από ηελ Αζήλα ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο  

ηνπ Γεκάξρνπ Σηληηθήο  ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. Γηθηύνπ Πόιεσλ Γ.Δ.Π.ΑΝ., ώζηε λα 

παξαβξεζεί ν Γήκαξρνο θαη ζηηο δύν ζπλαληήζεηο  κόλν κε κία κεηαθίλεζε  πξνο θαη από 

Αζήλα.  

Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ππ΄ αξηζκό θπθινθνξίαο  ΚΗΗ-4542 επηβαηηθνύ ππεξεζηαθνύ 

νρήκαηνο, από ην Σηδεξόθαζηξν ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 18-03-2022 κε επηζηξνθή,  όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ΓΥ/14-03-2022 εηζήγεζε ηνπ  Γξαθείνπ Κίλεζεο Γήκνπ Σηληηθήο, δηόηη 

είλαη επηβεβιεκέλε. 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   24 /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 Δομοστηζίδης 
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