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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 Απιθμόρ ςνεδπίαζηρ :  4/ 07-2-2022 

 

    Απιθμόρ  Απόθαζηρ:  9/ 2022 

ΘΕΜΑ:   «Αποδοσή δωπεάρ ζηο Δήμο ινηικήρ, οικοπέδος ζηην πλαηεία Καπνοθύηος  

εκηάζεωρ πεπίπος 160 η.μ. και αξίαρ 7.000 εςπώ, από ηον Δήμαπσο ινηικήρ κύπιο 

Δομοςσηζίδη Φώηιο». 

 

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

Δεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ 

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

εθαξκνγή ηεο  κε  αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ ηνπ  Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

    Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη  (6) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία ελόο (1) ήηνη: 

                      Παπόνηα μέλη                                                                         Απόνηα μέλη 

1) Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                             7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

2) Τνξνπλίδεο Θσάλλεο   

3) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                             

4) Θληδέο Νηθόιανο                        

5) Κνξσλίδεο Παύινο 

6) Δήκνπ Θσάλλεο                        

 Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θπξία Ειέλε Κνηξίδνπ, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ. 

Ο  Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην δεύηεξν έθηαθην ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν 

εηζήρζε σο ζέκα θαηόπηλ ηνπ ππ΄ αξηζκό πξσηνθόιινπ 875/04-02-2022 αηηήκαηνο γηα απνδνρή 

ηεο δσξεάο, αθνύ πξνεγνπκέλσο εγθξίζεθε νκόθσλα  από όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε  λα 

ζπδεηεζεί, ιόγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ  κε ηίηιν:   «Αποδοσή δωπεάρ ζηο Δήμο 

ινηικήρ, οικοπέδος ζηην πλαηεία Καπνοθύηος  εκηάζεωρ πεπίπος 160 η.μ.  και αξίαρ 

7.000 εςπώ, από ηον Δήμαπσο  ινηικήρ κύπιο Δομοςσηζίδη Φώηιο». 
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Η εηζήγεζε ηνπ θ Πξνέδξνπ θαζώο θαη ε δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζρεηηθά, 

έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο: 

Ππόεδπορ: Πάκε ηώξα ζην δεύηεξν ζέκα, έθηαθην,  όπσο ζαο είπα έρσ ζηελ ηδηνθηεζία κνπ 

έλα νηθόπεδν ζηελ πιαηεία θπξηνιεθηηθά ηνπ Καπλνθύηνπ, ην νπνίν ην είρα αγνξάζεη 

πξνζσπηθά επηά ρηιηάδεο επξώ θαη δήηεζε ν πξόεδξνο, λα γίλεη όζν ην δπλαηό γξεγνξόηεξα ε 

κεηαγξαθή ηνπ νηθνπέδνπ, ην νπνίν ην θάλσ δσξεά ζην Δήκν γηα λα κπνξέζεη ην Καπλόθπην, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δσξεάο θαη ηελ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, λα κπνξέζεη λα δεηήζεη, 

ε παηδηθή ραξά πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζην Δεκνηηθό ζρνιείν θαη πνπ είλαη ππό 

δεκνπξάηεζε πιένλ, κε ην θαιό λα ηειεηώζεη θαη ν πξνϋπνινγηζκόο, λα  αληί λα πάεη εθεί πέξα 

πάλσ ζην Δεκνηηθό ζρνιείν λα πάεη ζε απηό ην νηθόπεδν. Γηα λα κπνξέζεη λα πάεη ζε απηό ην 

νηθόπεδν ε παηδηθή ραξά πνπ ην δεηάεη ην ρσξηό, ζα πξέπεη λα γίλεη ε απνδνρή ηνπ από ην 

Δήκν, ώζηε λα πξνρσξήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο κε ην ζπκβνιαηνγξάθν, όπνπ ήδε έρσ έξζεη ζε 

ζπλελλόεζε. Όια ηα έμνδα ηα θαιύπησ εγώ. Απνδερόκαζηε ηε δσξεά νηθνπέδνπ  ζην θέληξν 

ηεο πιαηείαο ηνπ Καπλνθύηνπ  

Δήμος: Μία εξώηεζε θύξηε δήκαξρε; Επί ηνπ ζέκαηνο. Δελ είκαη αξλεηηθόο ζηε δσξεά, ζα 

ςεθίζσ ππέξ ηεο δσξεάο, απιά δύν εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ έηζη πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα. 

Γηαηί δελ αγνξάζηεθε από ην δήκν ην ζπγθεθξηκέλν νηθόπεδν, αθνύ ππήξραλ θαη ππάξρνπλ 

ρξήκαηα ζηνλ πξνϋπνινγηζκό; Είλαη ε πξώηε εξώηεζε. Καη ε δεύηεξε εάλ αιεζεύεη, όηη ήηαλ 

ζην πιαίζην  αληηζηαζκηθώλ από ηελ Protergia ην ζπγθεθξηκέλν νηθόπεδν. Επραξηζηώ, 

Ππόεδπορ: Καηαξράο ε κία απάληεζε θαηεπζείαλ θαιύπηεη θαη ηελ δεύηεξε. Επεηδή ππήξρε 

θίλδπλνο ν ηδηνθηήηεο λα απνβηώζεη, όπσο ζαο ην ιέσ θαη πξνηνύ απνβηώζεη θαη κπνύκε ζε 

πεξηπέηεηεο λα βξνύκε θιεξνλόκνπο θαη ινηπά θαη θιεξνλνκηθά,  ζα θαζπζηεξνύζε, θάλσ εγώ 

κία πξνζθνξά. Έδσζα ηα ιεθηά θαη πήγε θαη αγνξάζηεθε, θαηεπζείαλ. Τν ππέγξαςα ην 

αγόξαζα, νύησο ώζηε λα εμαζθαιίζσ ηελ νκαιή ηνπ κεηαθνξά ζην Δήκν θαη έθαλα κία 

πξνζθνξά ζε έλα ρσξηό, γηα λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ε πιαηεία ηνπ κία παηδηθή ραξά, όζν 

αθνξά ηα άιια, εγώ πξνζσπηθά ηα έδσζα ηα ρξήκαηα, πξνζσπηθά ην αγόξαζα, είλαη ζην δηθό 

κνπ ην όλνκα, δελ έρεη δνζεί θαλέλα αληηζηαζκηζηηθό γη΄ απηό. Καη εάλ ζέιεηε λα κάζεηε, εδώ 

θαη έλα  θαη  ρξόλν, έλα ρξόλν, δελ έρνπκε θαλέλα, αληηζηαζκηζηηθό θαη δελ είλαη 

αληηζηαζκηζηηθά, εληάμεη;  Κακία ρνξεγία ηίπνηε θαη από ηηο δύν εηαηξείεο  θαη ελεκεξώλσ, 

όιε ηελ επηηξνπή, όηη βξηζθόκαζηε ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο πιένλ, ν Δήκνο καρόκελνο  

ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ επί ηεο αύμεζεο ησλ ηειώλ δηέιεπζεο ειεθηξηθώλ θαισδίσλ. Οπόηε 

βξηζθόκαζηε ζε δηθαζηηθή δηακάρε θαη κε ηηο δύν εηαηξείεο  θαη όπσο θαηαιαβαίλεηε νη 

ζρέζεηο δελ είλαη θαη ηόζν θαιέο. Όρη δελ είλαη θαιέο,  θαθέο.  Αιιά απηό ζα ην δνύκε κία 

άιιε θνξά. Τνλίδσ όηη είλαη πξνζσπηθό κνπ ην νηθόπεδν θαη ην θάλσ δσξεά. Ζεηώ ηελ 

απνδνρή ηεο δσξεάο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρσ δώζεη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

Ψεθίδσ λαη γηα ηελ απνδνρή ηεο δσξεάο. 

Σην ζεκείν απηό αθνινπζεί ε έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο από ηα ππόινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο  

πνπ έρεη σο εμήο; 

Δήμος: Ναι. 

Ινηζέρ: Ναι. 

Νικηθόπος: Ναι. 
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Σοποςνίδηρ: Ναι. 

Κοπωνίδηρ: Ναι.  

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ηεο ςεθνθνξίαο 

αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα πξναλαθεξόκελα, 

 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Απνδέρεηαη ηελ δσξεά νηθνπέδνπ ζηελ  πιαηεία Καπλνθύηνπ  εθηάζεσο πεξίπνπ 160 η.κ. 

θαη αμίαο  7.000 επξώ, από ηνλ Δήκαξρν Σηληηθήο  θύξην  Δνκνπρηζίδε Φώηην. 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 9/2022. 

Έηζη ζπληάζζεηαη  ην παξόλ ην νπνίν ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

  Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                 Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       (ππνγξαθέο) 

    

 

                                                       Αθξηβέο    Απόζπαζκα                                                        

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

 

Φώηιορ Δομοςσηζίδηρ 
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