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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: 61/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 11ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 3ο   Έγκριζη καηανομών τρημαηοδοηήζεων. 

                

                    

     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 

6 Ειαηίληζεο Αληώληνο 6 αββίδεο Παλαγηώηεο 
7 Ηληδέο Ληθόιανο 7 Σζίληζηνο Γεώξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 8 Φραγκαλής Δημήτριος 

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 ) 
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 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 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 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ.  Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη είπε όηη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνέθπςαλ από ηα ππόινηπα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο ζηηο 

31-12-2021 , πξνηείλεηαη ε  θαηαλνκή ηνπο γηα ην 2022. Πξόθεηηαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο ΑΣΑ , ηεο ΙΑΓΖΔ, ηεο Ππξνπξνζηαζίαο, 
θαη ηνπ COVID όπσο εκθαλίδνληαη ζηε ζρεηηθή εηζήγεζε πνπ δηακνηξάζηεθε ζε 

όια ηα κέιε καδί κε ηελ πξόζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 

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

ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλόκελε θαηαλνκή ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

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

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  



 3 

 Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Δγθξίλεη ηηο θαηαλνκέο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ , σο αθνινύζσο : 

 

ΑΣΑ 

 

Λνγαξηαζκόο Πεξηγξαθή ΑΣΑ  

02.20.7325.03 Ηιεθηξνθωηηζκόο εηζόδνπ νδνύ νηθηζκνύ Ληβαδηάο από επαξρηαθή νδό 

ηδεξνθάζηξνπ - Ρνδόπνιεο / Ηιεθηξνθωηηζκόο εηζόδνπ νδνύ 

νηθηζκνύ ηξπκνλνρωξίνπ 

102.000,00 

02.30.7135.03 Πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ 

ραξώλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο(ΑΣΑ) 

99.931,60 

02.30.7311.02 Καηαζθεπή κνπζείνπ Βνπβαινηξνθίαο Ληβαδηάο 87.000,00 

02.30.7326.21 Καηαζθεπή ηνηρίνπ ζην νδηθό δίθηπν 90.000,00 

02.30.7326.22 Έξγα θνηλωληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο πξνζθύγωλ ζηνλ Γήκν 

ηληηθήο 

35.000,00 

02.30.7331.01 πληήξεζε δύν ζρνιηθώλ θηηξίωλ Α' βαζ/κηαο Γήκνπ ηληηθήο  33.500,00 

02.30.7331.02 πληήξεζε Γεκνηηθώλ θηηξίωλ 100.000,00 

02.30.7331.14 Αλαβάζκηζε ππαίζξηωλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ 72.244,00 

02.30.7332.02 Γεκηνπξγία  Αζιεηηθνύ Κέληξνπ ζην ΑΓΚΙΣΡΟ (ΛΑΓΗΔ) 84.516,13 

02.30.7333.02 Οδνπνηΐα ζε όια ηα Γ.Γ. Γήκνπ  389.098,73 

02.30.7324.01 Καηαζθεπή πεδνδξνκίωλ ζε όια ηα Γ.Γ. Γήκνπ 80.000,00 

02.30.7331.15 Αλαβάζκηζε θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ νηθηζκνύ Μαλδξαθίνπ 75.000,00 

30.8113 ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ  17.697,90 

25.7412.01 Μειέηε γηα ηελ βειηίωζε ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηνπ Πεηξηηζίνπ 37.000 

20.7325.01 ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΟΠ 70.000,00 

ΤΝΟΛΟ   1.372.988,36 

 

 

 

ΛΑΓΗΕ 
 

Λνγαξηαζκόο Πεξηγξαθή Γηακνξθωκέλνο 

02.30.7322.04 Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο Αριαδνρωξηνπ 

(ΛΑΓΗΔ) 

1264,91 

02.30.7322.11 'Eξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο ΗΛΤΙΟΝ 8928,16 

02.30.7322.12 Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο 

ΠΡΟΜΑΥΩΝΑ  

1158,53 

02.30.7322.13 Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο Κεξθίλεο 4574,19 

02.30.7322.14 Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο Γήκνπ ηληηθήο 

(20%) 

54063,43 

02.30.7322.15 Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο Υαξνπνύ 

(ΛΑΓΗΔ) 

217116,13 

02.30.7322.16 Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο έηνπο 2022 73000 

02.30.7332.02 Γεκηνπξγία  Αζιεηηθνύ Κέληξνπ ζην ΑΓΚΙΣΡΟ (ΛΑΓΗΔ) 323153,59 

 ύλνιν: 683.258,94 
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ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 

 

Λνγαξηαζκόο Πεξηγξαθή 31/12/2021 

02.00.6736.01 Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζωκαηεία 12.000,00 

02.30.6233.01 Μηζζώκαηα κεραλεκάηωλ -  Σερληθώλ Δγθαηαζηάζεωλ 108.155,23 

02.30.7135.21 Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ) 0,00 

    120.155,23 

 
 

 

COVID 

 

Λνγαξηαζκόο Πεξηγξαθή Γηακνξθωκέλνο 

02.15.6635.02 Πξνκήζεηα εηδώλ απνιύκαλζεο θαη θαζαξηόηεηαο ιόγω covid 5.000,00 

02.15.6279.02 Γαπάλεο απνιύκαλζεο θηηξίωλ  Μαζεηηθώλ Δζηηώλ 5.000,00 

02.10.7133.05 Πξνκήζεηα απηληδωηώλ 10.000,00 

02.10.6635.02 Πξνκήζεηα εηδώλ απνιύκαλζεο θαη θαζαξηόηεηαο ιόγω covid 15.000,00 

02.00.6738.08 Έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο ηληηθή ΓΑΔ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

αξ.23 ηνπ Ν4690/20(COVID-19  

0,00 

02.10.8113 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίηωλ Παξνρέο ηξίηωλ 5.053,62 

02.10.7133.04 Πξνκήζεηα ηνληζηώλ, θαζαξηζηηθώλ αέξα 30.000,00 

02.10.6279.03 Γαπάλεο απνιπκάλζεωλ ηωλ θηηξίωλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο 30.000,00 

02.20.8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζωπηθνύ 0,00 

20.6279.03 Πιύζηκν θαη απνιύκαλζε θάδωλ απνξξηκκάηωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ COVID-19 

0,00 

20.8113 Πιύζηκν θαη απνιύκαλζε θάδωλ απνξξηκκάηωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ COVID-19 

37.150,40 

02.20.6054.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζωπηθνύ 5.647,14 

02.10.6279.06 Γαπάλεο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλνϊνύ COVID-19  72.933,59 

02.20.6041.01 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, 

γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 

20.550,00 

00.6142.05 Τπεξεζίεο ειέγρνπ ηήξεζεο κέηξωλ θαηά ηεο δηαζπνξάο covid ζηα 

Γεκνηηθά θηίξηα 

37.000,00 

02.00.6431.01 ρεδηαζκόο- πξνβνιή δηαθεκηζηηθώλ-ελεκεξωηηθώλ κελπκάηωλ ζηα 

πιαίζηα ελεκέξωζεο γηα ην covid 

10.000,00 

10.6022 
Απνδεκίωζε ππεξωξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 

λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο(ΚΔΠ Ν. 4886/2022) 
1.150 

10.6052 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήιωλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ(ΚΔΠ 

Ν. 4886/2022) 
280 

10.6012 
Απνδεκίωζε ππεξωξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 

λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο(ΚΔΠ Ν. 4886/2022) 
3.950 

    288.714,75 
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   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 61/2022 .  

   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 


