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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  4/ 07-2-2022 

 

         Αριθμός Απόθαζης:  8 / 2022 

ΘΕΜΑ:  ΄΄ Μεηακίνηζη Δημάρτοσ ζηην Αθήνα΄΄. 

 

  Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  7
ε
 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ώξα 11:00 π.κ. , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, θαηόπηλ ηεο 

ππ’ αξηζκ. πξση. 833/03-02-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

Σύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη 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 έμη  (6) κειώλ 

θαη ηελ απνπζία ελόο (1) ήηνη: 

        Παρόνηα μέλη                                                                             Απόνηα μέλη 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                             7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

2) Τνξνπλίδεο Ησάλλεο   

3) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                             

4) Ηληδέο Νηθόιανο                        

5) Κνξσλίδεο Παύινο 

6) Γήκνπ Ησάλλεο                        

 

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

  Ο Γήκαξρνο εηζεγήζεθε ην πξώην έθηαθην ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

εγθξίζεθε νκόθσλα  από όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε  λα ζπδεηεζεί ιόγσ ηνπ επείγνληνο 

ραξαθηήξα ηνπ  κε ηίηιν:   ΄΄ Μεηακίνηζη Δημάρτοσ ζηην Αθήνα΄΄ . 

   Ζ εηζήγεζε ηνπ θ Πξνέδξνπ έρεη αλαιπηηθά σο εμήο: 
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Πξόεδξνο:  Έρσ θιείζεη ξαληεβνύ, ζήκεξα ην πξσΐ,  κε ηνλ θύξην Βνξίδε ηελ Πέκπηε θαη κε ηνλ 

θύξην Πέηζα ηελ Παξαζθεπή θαη κε ηνλ θύξην ππνπξγό νηθνλνκηθώλ .. (δελ αθνύγεηαη θαζαξά).   Τν 

ζέκα ηεο ζπδήηεζεο είλαη  «Τη ζα γίλεη κε ηελ αύμεζε ηνπ ξεύκαηνο, ε νπνία ζηνπο ινγαξηαζκνύο 

ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Σ.Η.,  ηνπο πξώηνπο πνπ ήξζαλ  είλαη απμεκέλνη θαηά εθαηόλ είθνζη ηνηο εθαηό  

(120%)», ήηνη λα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα από ηεο πεληαθόζηεο ρηιηάδεο (500.000,00) πάεη πεξίπνπ 

ζην έλα εθαηνκκύξην δηαθόζηεο ρηιηάδεο  (1.200.000,00) ην  ρξόλν.  Τν νπνίν, αλ έρεηε 

παξαθνινπζήζεη  ηη  γίλεηαη (δελ αθνύγεηαη ν ήρνο θαζαξά),  αξθεηνί  Γήκνη έιαβαλ απνθάζεηο 

κεηαθύιεζήο ηνπο   ζηνπο θαηαλαισηέο.  Δκείο (δελ αθνύγεηαη ν ήρνο θαζαξά) ζα θάλνπκε ηελ 

πξνζπάζεηά καο, κήπσο  κπνξέζνπκε λα ειαθξύλνπκε απηή ηε θαηάζηαζε. Τν ζέκα (δελ αθνύγεηαη 

ν ήρνο θαζαξά), πξάγκαηη είλαη θαπηό ζε όιε ηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή, όπσο απμεζήθαλ νη 

ινγαξηαζκνί ζηνπο πνιίηεο απμήζεθαλ θαη ζε εκάο (δελ αθνύγεηαη ν ήρνο θαζαξά). Εεηάσ ινηπόλ 

ηελ έγθξηζή ζαο ηελ Τεηάξηε ην βξάδπ λα θύγσ κε ην αεξνπιάλν θαη λα γπξίζσ .. (δελ αθνύγεηαη ν 

ήρνο θαζαξά)…. 

Έπεηηα  ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ ςεθνθνξία  ησλ κειώλ ηεο  θιείλεη ηε ζπδήηεζε ηνπ 

πξώηνπ ζέκαηνο  εθηόο εκεξεζίαο  δηάηαμεο  θαη   

Αποθαζίζει ομόθωνα  

Δγθξίλεη  ηελ κεηαθίλεζε (κεηάβαζε) ηνπ Γεκάξρνπ  Σηληηθήο  ζηελ  Αζήλα  ζηηο  09-02-2022,  κε   

ηελ επηζηξνθή  ηνπ, ε νπνία  κεηαθίλεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αεξνπιάλν, πξνθεηκέλνπ  λα 

ζπδεηήζεη ην ζέκα  ηεο αύμεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, όπσο αλαθέξεηαη ζην 

εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζεο. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 8/2022 . 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής                                                     Σα μέλη      

                         (ππνγξαθέο)                                                                             ( ππνγξαθέο)  

 

 

                                                               Ακριβές    Απόζπαζμα           

                                              

    Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής 

 

  Φώηιος Δομοστηζίδης 
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