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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 
 
 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 11/28-4-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 59/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 11ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 1ο   Σροποποίηζη ηοσ Σετνικού Προγράμμαηος ηοσ Δήμοσ έηοσς  

                           2022. 

                

                    

          ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα  Πέκπηε    θαη ώξα 14:00 ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζύλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δώζεο 

παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 3071/21.04.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε 

λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία δεθαελλέα    (19) κειώλ  θαη ηελ απνπζία 

νθηώ     (8) κειώλ,  όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2 Ησαλλίδνπ Καξία 

3 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 3 Θνξσλίδεο Παύινο 

4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

5 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 5 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 
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6 Ειαηίληζεο Αληώληνο 6 αββίδεο Παλαγηώηεο 
7 Ηληδέο Ληθόιανο 7 Σζίληζηνο Γεώξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 8 Φραγκαλής Δημήηριος 

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

11 Ινύγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

13 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

15 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   
16 Ρόδε νπιηάλα   

17 παλίδεο Δπζύκηνο   

18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 
2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο ) 

 

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. 
 

Ο θ. Θνξσλίδεο  εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Πξνεδξείν.  

Ο θ. αββίδεο Παλαγηώηεο  εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ 
ππνβάιινληαλ ζην Πξνεδξείν.  

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο  εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ 

ππνβάιινληαλ ζην Πξνεδξείν. 
 

 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ν θ. Ινύγγνο Εήζεο ελεκέξσζε ηνλ Πξόεδξν όηη ε απνπζία ηνπ θ. 

Ραβαλίδε Υξήζηνπ νθείιεηαη ζε ζνβαξό ιόγν πγείαο.  
 Αθνύ ππνβιήζεθαλ ηα εξσηήκαηα πξνο ην Πξνεδξείν από πιεπξάο ησλ επηθεθαιήο παξαηάμεσλ θαη ησλ δεκνηηθώλ 

ζπκβνύισλ ν θ. Γήκνπ είπε όηη ζπληζηά πξνζβνιή πξνο ην ζώκα ε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Γεκάξρνπ ζηε ζπλεδξίαζε κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο από ην γξαθείν ηνπ πνπ είλαη δίπια ζηελ αίζνπζα θαη όρη ε δηα δώζεο παξνπζία ηνπ. Γηακαξηπξόκελνο σο πξνο 

απηό απνρώξεζε από ηελ αίζνπζα θαη καδί ηνπ απνρώξεζαλ θαη νη ινηπνί ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο πιελ ηνπ θ. παλίδε 
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Δπζύκηνπ πνπ παξέκεηλε ζπλδεδεκέλνο ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο. πγθεθξηκέλα απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 1) 

Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2) Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 3) Γήκνπ Ησάλλεο 4) Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 5) Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 6) 
Ινύγγνο Εήζεο 7) Παλαγησηίδεο Ησζήθ 8) Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα. 

 Κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ νθηώ (8) ζπκβνύισλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο ν θ. Πξόεδξνο πξνρώξεζε ζηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο 

ησλ ζεκάησλ εθόζνλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 3463/2006 ¨ 
¨6. Τα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ήηαλ παξόληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο ππήξμε απαξηία θαη αλ αθόκα απνρσξήζνπλ, κεηαγελέζηεξα, ζεσξνύληαη 

παξόληα κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, σο πξνο ηελ ύπαξμε απαξηίαο. Η απαξηία απηή ζεσξείηαη όηη ζπληξέρεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε απαηηνύκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξόλησλ κειώλ θαηά ηε 

ςεθνθνξία, αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απαξηία .̈ 

 

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ελόο (1) εθηάθηνπ ζέκαηνο πεξί πξόζιεςεο πδξνλνκέα γηα ην αξδεπηηθό δίθηπν 
Αριαδνρσξίνπ θαη ην αίηεκα ηνπ έγηλε νκόθσλα απνδεθηό από ην ζώκα.  

 

Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ.  Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   , Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ     θαη   αλαθέξζεθε 

ζηε κε αξηζκ. 1/2022 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2022. Πην ζπγθεθξηκέλα από ην Υξεκαηηθό ππόινηπν ΑΣΑ πνπ πξνέθπςε ζην ηέινο ηεο ρξνληάο 2021, 
απνθαζίζηεθε λα δηαηεζνύλ 53.789,68 € πξνο ελίζρπζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ έξγνπ ¨Οδνπνηία ζε όια ηα Γ.Γ ηνπ Γήκνπ¨ θαη έηζη 

ε ζπλνιηθή πίζησζε πνπ ππάξρεη πιένλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, αλέξρεηαη ζε 389.098,73 € .  

 Δπίζεο πξνο εθπιήξσζε δέζκεπζεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο , πίζησζε 37.000 € απνθαζίζηεθε λα δηαηεζεί γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 
κειέηεο ¨Κειέηε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ Πεηξηηζίνπ¨.  

 Σέινο πνζό 70.000 € απνθαζίζηεθε λα θαηαλεκεζεί ζηνλ Θ.Α  20.7325.01 κε ηίηιν ¨Δπέθηαζε δηθηύνπ ΦΟΠ ¨.  

 
 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 
Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. ηε κε αξηζκ. 2/2022 πξνγελέζηεξε απόθαζε ηνπ πεξί έγθξηζεο ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ , έηνπο 2022 (ΔΓΘΡ. 

46637/16-2-2022) 

2. Σε κε αξηζκ. 1/2022 Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 παξ. 4 ηνπ λ. 3463/2006 



 4 

Έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  
 

 Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Δγθξίλεη  ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ  Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο  ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022, όπσο παξαθάησ: 
 

1. Δληζρύεη ηνλ Θ.Α 02.30.7333.02 κε ηίηιν ¨Οδνπνηία ζε όια ηα Γ.Γ ηνπ Γήκνπ ¨ κε πνζό 53.789,68 €  

2. Δγγξάθεη ζηνλ Θ.Α 25.7412.01 κε ηίηιν ¨Κειέηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ Πεηξηηζίνπ¨ πίζησζε πνζνύ 

37.000 €. 

3. Θαηαλέκεη  ζηνλ Θ.Α 20.7325.01 κε ηίηιν ¨Δπέθηαζε δηθηύνπ ΦΟΠ ¨ πνζνύ 70.000 € .  

 

Κεηά ηα παξαπάλσ ην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ ηληηθήο γηα ην έηνο 2022 δηακνξθώλεηαη σο αθνινύζσο : 
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Λογαριασμός Περιγραφή ΑΣΑ  ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΛΑΓΗΕ LEADER ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

02.20.7325.03 Ηλεκτροφωτιςμόσ ειςόδου 
οδοφ οικιςμοφ Λιβαδιάσ από 
επαρχιακι οδό 
ιδθροκάςτρου - Ροδόπολθσ 
/ Ηλεκτροφωτιςμόσ ειςόδου 
οδοφ οικιςμοφ 
τρυμονοχωρίου 

102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
02.30.7135.03 
& 64.7135.04 

Προμικεια-τοποκζτθςθ 
εξοπλιςμοφ για τθν 
αναβάκμιςθ παιδικών χαρών 
του Διμου ιντικισ(ΑΣΑ) 

99.931,60 0,00 0,00 199.973,56 0,00   

    
02.30.7311.02 
& 64.7311.02 

Καταςκευι μουςείου 
Βουβαλοτροφίασ Λιβαδιάσ 

87.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00   

    
02.30.7326.21 Καταςκευι τοιχίου ςτο οδικό 

δίκτυο 
90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
02.30.7326.22 Ζργα κοινωνικισ και 

εκπαιδευτικισ ζνταξθσ 
προςφφγων ςτον Διμο 
ιντικισ 

35.000,00   135.000,00 0,00 0,00   

    
02.30.7331.01 
& 64.7331.01 

υντιρθςθ δφο ςχολικών 
κτιρίων Α' βακ/μιασ Διμου 
ιντικισ  

33.500,00 0,00 0,00 96.500,00 0,00   

    
02.30.7331.02 υντιρθςθ Δθμοτικών 

κτιρίων 
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
02.30.7331.14 Αναβάκμιςθ υπαίκριων 

ακλθτικών εγκαταςτάςεων 
ςχολικών μονάδων 

72.244,00 82.756,00 0,00 0,00 0,00   

    
02.30.7332.02 Δθμιουργία  Ακλθτικοφ 

Κζντρου ςτο ΑΓΚΙΣΡΟ 
(ΛΑΓΗΕ) 

84.516,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

323.153,59     
02.30.7333.02 Οδοποιΐα ςε όλα τα Δ.Δ. 

Διμου  
389.098,73 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
02.30.7324.01 Καταςκευι πεηοδρομίων ςε 

όλα τα Δ.Δ. Διμου 
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
02.30.7331.15 Αναβάκμιςθ κοινόχρθςτων 

χώρων οικιςμοφ Μανδρακίου 
75.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00   
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25.7412.01 
Μελζτθ για τθν βελτίωςθ του 
αρδευτικοφ δικτφου του 
Πετριτςίου 

37.000 
          

    
20.7325.01 ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΦΟΠ 70.000,00           

    
02.64.7333.01 Ανάπλαςθ ειςόδου τθσ 

πόλθς του ιδθροκάςτρου 
  

    

274.800,00 

        
02.30.7322.04 Εργα τοπικισ ανάπτυξθσ και 

κοινωνικισ υποςτιριξθσ 
Αχλαδοχωριου (ΛΑΓΗΕ) 

  

        

1.264,91 

    
02.30.7322.11 'Eργα τοπικισ ανάπτυξθσ και 

κοινωνικισ υποςτιριξθσ 
ΗΛΤΙΟΝ 

  

        

8.928,16 

    
02.30.7322.12 Ζργα τοπικισ ανάπτυξθσ και 

κοινωνικισ υποςτιριξθσ 
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ  

  

        

1.158,53 

    
02.30.7322.13 Ζργα τοπικισ ανάπτυξθσ και 

κοινωνικισ υποςτιριξθσ 
Κερκίνθσ 

  

        

4.574,19 

    
02.30.7322.14 Εργα τοπικισ ανάπτυξθσ και 

καινωνικισ υποςτιριξθσ 
Διμου ιντικισ (20%) 

  

        

54.063,43 

    
02.30.7322.15 Εργα τοπικισ ανάπτυξθσ και 

κοινωνικισ υποςτιριξθσ 
Χαροποφ (ΛΑΓΗΕ) 

  

        

217.116,13 

    
02.30.7322.16 Ζργα τοπικθσ ανάπτυξθσ και 

κοινωνικισ υποςτιριξθσ 
ζτουσ 2022 

  

        

73.000,00 

    
02.64.6142.01 Αμοιβι για τεχνικι βοικεια 

για τθν ωρίμνςθ οριςτικών 
μελετών , μελετών 
εφαρμογισ και ειδικών 
αρχιτεκτονικών μελετών         

75.000,00 

      
02.64.6142.02 Αμοιβι ςυμβοφλου για 

τεχνικι υποςτιριξθ του 
Διμου για τθν υλοποίθςθ τθσ 
πράξθς του ''Ανοιχτου 
κζντρου Εμπορίου 
ιδ/ςτρου''         

45.000,00 
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02.64.7322.01 Βελτίωςθ μικροκλίματοσ με 
τθ δθμιουργία Πάρκου 
Σςζπθσ         

24.800,00 

      
02.64.7335.01 Αναβάκμιςθ του δικτφου 

Αςτικοφ φωτιςμοφ με τθν 
προμικεια και εγκατάςταςθ 
ςυςτιματοσ ζξυπνου 
οδοφωτιςμοφ τεχνολογίασ 
LED         

280.000,00 

      
02.64.7341.01 Ανάπλαςθ Κεντρικισ 

πλατείασ ιδ/ςτρου με 
ταυτόχρονθ δθμιουςργία 
οδοφ ιπιασ κυκλοφορίασ         

916.000,00 

      
02.30.6142.01 Αμοιβι για τθν εκπόνθςθ του 

¨χεδίου φόρτιςθσ 
θλεκτρικών 
οχθμάτων(Πράςινο Σαμείο)   

39.680,00 

            
02.30.6142.01 Ενεργειακή αναβάθμιζη 

Δημοηικού Μεγάροσ ζηο 
ιδ/ζηρο         1.641.000       

02.30.7331.13 
Αναβάκμιςθ και Ανάδειξθ 
του ενυδρείου Βυρώνειασ             410.000   

02.45.7336.04 υντιρθςθ ςτα νεκροταφείων 
Βαμβακοφφτου               

24.830,01 

02.45.7336.05 υντιρθςθ νεκροταφείων Διμου 
ιντικισ               

89.329,86 

02.15.7331.02 
υντιρθςθ  εγκαταςτάςεων 
Μακθτικισ Εςτίασ                455.000 
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   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 59/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
   ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 18 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


