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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  3 / 24.1.2022 

 

 

 

Αριθμός Απόθαζης:  7 / 2022 
 

 

 
ΘΕΜΑ:  Αποδοτές δωρεών κασζίμων.  

               

 

 

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

Γεπηέξα θαη ώξα 14.00 , ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

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

Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

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

9-2021 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ :ΦΔ3846ΚΣΙ6-0Ρ5). 

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

επηά  (7) κειώλ  , ήηνη: 

 
                 Παρόνηα μέλη                                               Απόνηα μέλη 

        Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο                                 

        Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο                            

        Θνξσλίδεο Παύινο  

        Σνξνπλίδεο Ησάλλεο 

        Ηληδέο Ληθόιανο 

        Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 

        Θνζκίδεο Παλαγηώηεο (αλαπιεξσκαηηθόο Γήκνπ Ησάλλε)               

 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Θαινπνύινπ Δπαγγειία, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

 

     Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο . 

Σν 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Πξόεδξνο θαη είπε όηη αλαθέξζεθε 

ζην κε αξηζκ. Πξση: 488/24-1-2022 έγγξαθν ηνπ ην νπνίν αλέγλσζε ζηα κέιε σο 

αθνινύζσο : 

¨Δγώ ν Φώηηνο Γνκνπρηζίδεο ηνπ ηξαηή κε ΑΦΚ ………., πξνζθέξσ δσξεά θαπζίκσλ 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 1.000 € από ην επίζεκν πξαηήξην θαπζίκσλ ηνπ θ. ηεθάλνπ 

Θεόδσξνπ ζην ηδεξόθαζηξν. 

Ζ δσξεά αθνξά ηζόπνζε πνζόηεηα θαπζίκσλ ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. 

Ζ παξαιαβή ζα γίλεη όπσο πξνβιέπεηαη από ην ππόςε πξαηήξην. 

Ζ εμόθιεζε ζα γίλεηαη από εκέλα θαη ηα παξαζηαηηθά ζα δίλνληαη ζην Γήκν. 
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Ζ δσξεά ηζρύεη κέρξη θαη ηελ 25ε Καξηίνπ ηνπ 2022 ή κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαπζίκσλ , εθόζνλ γίλεη λσξίηεξα¨ . 

ηε ζπλέρεηα αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. Πξση: 489/24-1-2022 όκνηα αίηεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λ. Πεηξηηζίνπ, θ. Ειαηίληζε Αληώληνπ, κε ηελ νπνία 

θάλεη δσξεά πνζνύ 1.000 € γηα ηελ αγνξά θαπζίκσλ από ην πξαηήξην ΑΦΟΗ 

ΓΘΟΤΓΔΙΟΠΟΤΙΟΗ. Ζ δσξεά έρεη ηζρύ κέρξη θαη ηελ 25ε Καξηίνπ ηνπ 2022 ή κέρξη ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαπζίκσλ , εθόζνλ γίλεη λσξίηεξα. 

ηε ζπλέρεηα αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. Πξση: 490/24-1-2022 όκνηα αίηεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ, θ. Σνξνπλίδε Ησάλλε, κε ηελ νπνία θάλεη δσξεά πνζνύ 

1.000 € γηα ηελ αγνξά θαπζίκσλ από ην πξαηήξην ηεο Σπράια Ινπτδαο ζην Καλδξάθη. Ζ 

δσξεά έρεη ηζρύ κέρξη θαη ηελ 25ε Καξηίνπ ηνπ 2022 ή κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαπζίκσλ , εθόζνλ γίλεη λσξίηεξα. 

ηε ζπλέρεηα αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. Πξση: 491/24-1-2022 όκνηα αίηεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ , θ. Εαπξίδε Δπζηάζηνπ ηνπ Βαζηιείνπ, κε ηελ νπνία 

θάλεη δσξεά πνζνύ 1.000 € γηα ηελ αγνξά θαπζίκσλ από ην πξαηήξην ηνπ 

Καζηξνπαλαγηώηε Παλαγηώηε ζηελ Θεξθίλε. Ζ δσξεά έρεη ηζρύ κέρξη θαη ηελ 25ε 

Καξηίνπ ηνπ 2022 ή κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαπζίκσλ , εθόζνλ γίλεη 

λσξίηεξα. 

ηε ζπλέρεηα αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. Πξση: 492/24-1-2022 όκνηα αίηεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λ. Ρνδόπνιεο , θ. Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνπ  ηνπ 

Βαζηιείνπ, κε ηελ νπνία θάλεη δσξεά πνζνύ 1.000 € γηα ηελ αγνξά θαπζίκσλ από ην 

πξαηήξην ηνπ Πάπνπ Κηραήι  ζηε Ρνδόπνιε. Ζ δσξεά έρεη ηζρύ κέρξη θαη ηελ 25ε 

Καξηίνπ ηνπ 2022 ή κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαπζίκσλ , εθόζνλ γίλεη 

λσξίηεξα. 

ηε ζπλέρεηα αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. Πξση: 504/24-1-2022 όκνηα αίηεζε ηνπ Θνξσλίδε 

Παύινπ ηνπ Γεσξγίνπ  , κε ηελ νπνία θάλεη δσξεά πνζνύ 1.000 € γηα ηελ αγνξά 

θαπζίκσλ από ην πξαηήξην ηνπ Ρνύπειε Ζιία ζην Υαξνπό. Ζ δσξεά έρεη ηζρύ κέρξη θαη 

ηελ 25ε Καξηίνπ ηνπ 2022 ή κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαπζίκσλ , εθόζνλ 

γίλεη λσξίηεξα. 

ηε ζπλέρεηα αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. Πξση: 503/24-1-2022 όκνηα αίηεζε ηνπ θ. 

ηακπνπιίδε Γεώξγηνπ ηνπ άββα, κε ηελ νπνία θάλεη δσξεά πνζνύ 1.000 € γηα ηελ 

αγνξά θαπζίκσλ από ην πξαηήξην ηνπ Αλησληάδε Αληώληνπ  ζηελ Θεξθίλε. Ζ δσξεά 

έρεη ηζρύ κέρξη θαη ηελ 25ε Καξηίνπ ηνπ 2022 ή κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

θαπζίκσλ , εθόζνλ γίλεη λσξίηεξα. 

Κεηά από ηα παξαπάλσ θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνρή ησλ δσξεώλ θαπζίκσλ πξνο ην Γήκν όπσο απηέο  αλαθέξζεθαλ. 

     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο 

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

 
Αποθαζίζει  ομόθωνα 

       

1. Απνδέρεηαη ηε δσξεά  πνζνύ κέρξη  1.000 € από ηνλ Φώηην Γνκνπρηζίδε ηνπ 

ηξαηή γηα αγνξά θαπζίκσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ηληηθήο από ην επίζεκν 

πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ θ. ηεθάλνπ Θενδώξνπ ζην ηδεξόθαζηξν.  

 

2. Απνδέρεηαη ηε δσξεά  πνζνύ κέρξη  1.000 € από ηνλ Ειαηίληζε Αληώλην γηα 

αγνξά θαπζίκσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ηληηθήο από ην επίζεκν πξαηήξην 
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πγξώλ θαπζίκσλ ησλ Αθώλ Γθνπδειόπνπισλ ζηνλ επαξρηαθό δξόκν Λ. 

Πεηξηηζίνπ -Βπξώλεηαο.  

 

3. Απνδέρεηαη ηε δσξεά  πνζνύ κέρξη  1.000 € από ηνλ Ησάλλε Σνξνπλίδε γηα 

αγνξά θαπζίκσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ηληηθήο από ην επίζεκν πξαηήξην 

πγξώλ θαπζίκσλ ηεο Θαο Σπράια Ινπτδαο ζην Καλδξάθη.  

 

4. Απνδέρεηαη ηε δσξεά  πνζνύ κέρξη  1.000 € από ηνλ Εαπξίδε Δπζηάζην ηνπ 

Βαζηιείνπ γηα αγνξά θαπζίκσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ηληηθήο από ην 

επίζεκν πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ θ. Καζηξνπαλαγηώηε Παλαγηώηε  ζηελ 

Θεξθίλε.  

 

5. Απνδέρεηαη ηε δσξεά  πνζνύ κέρξη  1.000 € από ηνλ Ληθεθόξνπ Βαζίιεην  ηνπ 

Βαζηιείνπ γηα αγνξά θαπζίκσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ηληηθήο από ην 

επίζεκν πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ θ. Πάπνπ Κηραήι  ζηε Ρνδόπνιε.  

 

6. Απνδέρεηαη ηε δσξεά  πνζνύ κέρξη  1.000 € από ηνλ Θνξσλίδε Παύιν ηνπ 

Γεσξγίνπ γηα αγνξά θαπζίκσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ηληηθήο από ην 

επίζεκν πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ θ. Ρνύπειε Ζιία  ζην Υαξνπό.  

 

7. Απνδέρεηαη ηε δσξεά  πνζνύ κέρξη  1.000 € από ηνλ ηακπνιίδε Γεώξγην ηνπ 

άββα γηα αγνξά θαπζίκσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ηληηθήο από ην επίζεκν 

πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ θ. Αλησληάδε Αληώληνπ  ζηε Ρνδόπνιε.  

 

Ο εθάζηνηε πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη παξαζηαηηθά ζην όλνκα ηνπ Γήκνπ κε ηελ 

αλαγξαθή ζε απηά όηη ζα εμνθιεζνύλ από ηνλ δσξεηή. 

Ζ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεη από ηνλ νδεγό ηνπ θάζε απηνθηλήηνπ.  

Όιεο νη παξαπάλσ αλαθεξόκελεο δσξεέο ηζρύνπλ κέρξη θαη ηελ 25ε Καξηίνπ ηνπ 2022 ή 

κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ  , εθόζνλ γίλεη 

λσξίηεξα. 

                                    

  Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  7/2022.  

  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 Δπηηξνπήο 

 

 

 
Φώηιος Δομοστηζίδης                         
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