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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

      Αριθμός σνεδρίαζης :  10/04-04-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:  32/2022 

ΘΕΜΑ:  «Τπνρξεσηηθή Αλακόξθσζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Δξάζεο έηνπο 2022 ηνπ 

ΝΠΔΔ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ». 

 

 

   ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  4
ε
 ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Δεπηέξα θαη 

ώξα 13:00 κ.κ. , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ ηληηθήο, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 2363/31-03-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα. 

ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή, δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππεξεζία  e:Presence.gov.gr  θαη κε δηα δώζεο παξνπζία, 

ζε εθαξκνγή  ηε ο κε  αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ ηνπ  Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία δύν (2) ήηνη: 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

1) Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο-Δηα δώζεο)                         6)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

2) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο    (Δηα δώζεο)                                           7)  Δήκνπ Ισάλλεο                        

3) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο  (κε ηειεδηάζθεςε) 

4) Ιληδέο Νηθόιανο  (κε ηειεδηάζθεςε) 

5) Κνξσλίδεο Παύινο (κε ηειεδηάζθεςε) 

 

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

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09.08.2019) πεξ. vi, 

αξκνδηόηεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο είλαη πιένλ ε έγθξηζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ, ησλ 

ηζνινγηζκώλ, ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ησλ εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ Δήκνπ. 

ΑΔΑ: 623ΤΩ1Υ-309



2 

 

    

Ο  πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγήζεθε ην πξώην  ζέκα ηεο   εκεξεζίαο 

δηάηαμεο, ην νπνίν είλαη:   «Τπνρξεσηηθή Αλακόξθσζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Δξάζεο 

έηνπο 2022 ηνπ ΝΠΔΔ  ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ» θαη ε Οηθνλνκηθή  

Επηηξνπή θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππ΄ αξηζκό  12/2022  

απόθαζε ηνπ Ν.Π.Δ.Δ .  ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ,     

Αποθαζίζει  ομόθωνα 

Εγθξίλεη ηελ σποτρεωηική αλακόξθσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Δξάζεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο  2022, ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ,  όπσο 

απηή αλαθέξεηαη ζηελ ππ΄  αξηζκό  12/2022  απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ  

αλσηέξσ Ν.Π.Δ.Δ., ε νπνία ππάξρεη απηνύζηα ζπλεκκέλε ζηελ παξνύζα απόθαζε  θαη  

απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο.   

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   32 /2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                         ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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