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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  3 / 24.1.2022 

 

 

 

Αριθμός Απόθαζης:  6 / 2022 
 

 

 
ΘΕΜΑ:  Ανάκληζη ηης με αριθμ. 2/2022 απόθαζης και εκ νέοσ λήυη ηης.  

               

 

 

     ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 14.00 , ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ 

Δήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 486/24.1.2022 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

Η ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε ζύκθσλα κε ηε  κε αξηζκ. 643/24-

9-2021 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ (ΑΔΑ :ΨΕ3846ΜΣΛ6-0Ρ5). 

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

επηά  (7) κειώλ  , ήηνη: 

 
                 Παρόνηα μέλη                                               Απόνηα μέλη 

        Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο                                 

        Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                            

        Κνξσλίδεο Παύινο  

        Σνξνπλίδεο Ισάλλεο 

        Ιληδέο Νηθόιανο 

        Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 

        Κνζκίδεο Παλαγηώηεο (αλαπιεξσκαηηθόο Δήκνπ Ισάλλε)               

 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Καινπνύινπ Επαγγειία, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ. 

 

     Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο . 

Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Πξόεδξνο θαη είπε όηη ζηηο 13-1-

2022 ιήθζεθε ε κε αξηζκ. 2 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο κε ζέκα ¨Απνδνρή 

δσξεάο θαπζίκσλ¨ . Με ην κε αξηζκ. Πξση: 13233/17-1-2022 έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο αθπξώζεθε ε κε αξηζκ. 4/2022 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πεξί εθινγήο ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. Καηά ζπλέπεηα ε 

ιήςε ηεο κε αξηζκ. 2/2022 απόθαζεο ηεο  Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο δε έγηλε από ηε 

λόκηκε ζπγθξόηεζε ηνπ νξγάλνπ. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη ε αθύξσζή ηεο θαη ε εθ 

λένπ ιήςε ηεο εθόζνλ πιένλ επαλαιήθηεθε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο.   

Μεηά από ηα παξαπάλσ ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο λα 

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αθύξσζε ηεο κε αξηζκ. 2/2022 απόθαζεο ηεο 

ΑΔΑ: 6ΡΑ8Ω1Υ-4Κ6



 

2 

 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη ηελ εθ λένπ ιήςε ηεο δειαδή ηεο απνδνρή ηεο   δσξεάο 

θαπζίκσλ από ηνλ θ. θέηθν Νηθόιαν ηνπ Δεκεηξίνπ όπσο αλαθέξεηαη ζηε κε αξηζκ. 

2/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

     Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε: 

 Σν κε αξηζκ.  Πξση: 13233/17-1-2022 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο, 

 Σε κε αξηζκ. 2/2022 πξνγελέζηεξε απόθαζή ηεο, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4375/2020 , πεξ. ηζη΄ (ΦΕΚ 197/Α/12-10-

2020) , 

 
Αποθαζίζει  ομόθφνα 

1. Αλαθαιεί ηε κε αξηζκ. 2/2022 πξνγελέζηεξε απόθαζή ηεο ιόγσ κε λόκηκεο 

ζπγθξόηεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαηά ηε ιήςε ηεο παξαπάλσ 

απόθαζεο.  

2. Απνδέρεηαη ηε δσξεά  θαπζίκσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Δήκνπ ηληηθήο από ην 

θέηθν Νηθόιαν ηνπ Δεκεηξίνπ , κε ΑΦΜ 075407629 θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

1.000 ιίηξα πεηξέιαην θίλεζεο ή ηελ πνζόηεηα ησλ ιίηξσλ πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζην πνζό ησλ 1.450 € εθόζνλ ε αμία ησλ 1.000 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 νρήκαηα ηνπ Δήκνπ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο θαηαλνκέο: 

801 ιίηξα ζην ΚΗΗ 4516 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

200 ιίηξα ζην ΚΗΗ 4530 ΦΟΡΣΗΓΟ 

Επηιέγεη σο πξνκεζεπηή ηνλ Ννύιε Πέηξν ηνπ Αζαλαζίνπ κε ΑΦΜ.: 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 απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  6/2022.  

  Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

    Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο                                   Σα κέιε 

                              (ππνγξαθή)                      (ππνγξαθέο)  

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

 

 
Φώηιος Δομοστηζίδης                         
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