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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  11/ 06-04-2022 

 

    Αριθμός Απόθαζης:  35/ 2022 

ΘΔΜΑ:  « Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο –πιεξεμνπζηόηεηαο ζηνλ Φξήζην Κειεζίδε ηνπ Γεκεηξίνπ, 

δηθεγόξν Πξσηνδηθείνπ Σεξξώλ (Α.Μ 240), λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, γηα δύν (2) 

παξαζηάζεηο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ΣηΔ) ». 

 

  Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  6
ε
 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 

10:00 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.  2580/05-04-2022  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,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 

/ΤΑ΄) θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΠΝΠ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ /55/11-3-2020. 

    Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ  (4) 

κειώλ κε ηειεδηάζθεςε θαη ηελ απνπζία ηξηώλ  (3) ήηνη: 

        Παρόνηα μέλη                                                                            Απόνηα μέλη 

 1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο )                                         5)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   
                    

 2) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο                                                                 6)  Κνξσλίδεο Παύινο   

 3) Ιληδέο Νηθόιανο                                                                              7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   

 4) Γήκνπ Ισάλλεο                        

 

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

    Ο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην έθηαθην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, ην νπνίν είλαη: «Παξνρή 

εμνπζηνδόηεζεο – πιεξεμνπζηόηεηαο ζηνλ Φξήζην Κειεζίδε ηνπ Γεκεηξίνπ, δηθεγόξν 

Πξσηνδηθείνπ Σεξξώλ (Α.Μ 240), λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, γηα δύν (2) παξαζηάζεηο 
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ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ΣηΔ)», ην νπνίν ζθεπηηθό ηεο εηζήγεζεο παξέιαβαλ θαη 

όια ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν καδί κε ηελ πξόζθιεζε και    

έπεηηα  από δηαινγηθή ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ έθηαθηνπ  ζέκαηνο  ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Αποθαζίζει  ομόθωνα 

1.  Παξέρεη ηελ εηδηθή πιεξεμνπζηόηεηα θαη εληνιή ζηνλ Φξήζην Κειεζίδε ηνπ Γεκεηξίνπ,  

Γηθεγόξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Σεξξώλ (ΑΜ 240), λα παξαζηεί δηα δειώζεσο, ελώπηνλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, εθπξνζσπώληαο ηνλ Γήκν Σηληηθήο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε 

αξηζ. θαη. Β2071/22-9-2021 αίηεζεο αθύξσζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία  

“Πασλίδης Α.Δ. – Μάρμαρα - Γρανίηες”, θαη’ απηνύ (δηθάζηκνο 13-4-2022). 

2. Παξέρεη ηελ εηδηθή πιεξεμνπζηόηεηα θαη εληνιή ζηνλ Φξήζην Κειεζίδε ηνπ Γεκεηξίνπ,  

Γηθεγόξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Σεξξώλ (ΑΜ 240), λα παξαζηεί δηα δειώζεσο, ελώπηνλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, εθπξνζσπώληαο ηνλ Γήκν Σηληηθήο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε 

αξηζ. θαη. Β2073/22-9-2021 αίηεζεο αθύξσζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία  

“ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΓΟΤ –ΣΙΡΟΒΛΙΓΙ Α.Δ. ”, θαη’ απηνύ (δηθάζηκνο 13-4-2022).  

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  35/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

      Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                     Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Γομοστηζίδης 
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