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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Απηζμόρ ςνεδπίαζερ :  17/ 13-05-2022 

 

    Απηζμόρ  Απόθαζερ:  44/ 2022 

ΘΕΜΑ:   «Γηαγξαθή νθεηιήο πξάμεο παξάβαζεο». 

 

Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  13
ε
 ηνπ κελόο  Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 12:00 π.κ.,  ζπλήιζε ζε  λέα  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3623/09-05-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο επαλάιεςεο ηεο ζύγθιεζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  ηνπ  Πξνέδξνπ,  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 

ηνπ Ν. 3852/10. 

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

κειώλ (δύν ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ) θαη ηελ απνπζία  πέληε (5) ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ 

ησλ νπνίσλ δύν  ηαθηηθώλ κειώλ αληί απηώλ παξεπξέζεθαλ νη  αλαπιεξσηέο  ηνπο),  ήηνη: 

                Παπόνηα μέλε                                                                        Απόνηα μέλε 

 1)  Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο)                              5)  Τνξνπλίδεο Ισάλλεο,                                       
                                                                                       

 2)  Νηθεθόξνπ  Κσλζηαληίλνο                                           6)   Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                                                                      

 3)  Λεσλάθεο  Λεσλίδαο                                                    7)  Κνξσλίδεο Παύινο                                       

 4)  Τζίληζηνο  Γεώξγηνο                                                      8)  Γήκνπ Ισάλλεο    

                                                                                             9) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                       

 

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

Ο  Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην ηέηαξην έθηαθην ζέκα  εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν εηζήρζε 

πξνο ζπδήηεζε, αθνύ πξνεγνπκέλσο εγθξίζεθε νκόθσλα  από όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε  λα 

ζπδεηεζεί,   κε ηίηιν «Γηαγξαθή νθεηιήο πξάμεο παξάβαζεο».  
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Δηζεγνύκελνο  ην ζέκα  o θύξηνο Πξόεδξνο  αλαθέξζεθε ζηελ από 12-05-2022  εηζήγεζε ηεο  

Αλ. Πξ.Τκ. Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα  ΄΄ Δηαγπαθή οθεηλήρ ππάξερ παπάβαζερ ΄΄,   ηελ νπνία όια ηα 

κέιε ηελ είραλ ιάβεη  πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο,  καδί κε:  

1. Τν ππ΄ αξηζκό 2518/2/65-κζ΄/Β έγγξαθν ηνπ Α.Τ. Σηδεξνθάζηξνπ πεξί ηεο Πξάμεο 

Βεβαίσζεο  Παξάβαζεο ππ΄ αξηζκό 445800022958, κε ην νπνίν καο ελεκεξώλνπλ όηη 

έθαλαλ δεθηή ηελ έλζηαζή ηεο  επί ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο Πξάμεο Παξάβαζεο  

θαη δεηνύλ λα γίλεη δηαγξαθή ηνπ πξνζηίκνπ από ηνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο. 

2. Αληίγξαθν ηεο ππ΄ αξηζκό  445800022958  Πξάμεο Βεβαίσζεο  Παξάβαζεο,  

3. Τνπ από 12-05-2022  εγγξάθνπ   Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο πεξί ηεο 

βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ζηνλ ππ΄ αξηζκό 1577/2021, 

Τα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, αθνύ έιαβαλ ππόςε  ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ 

αλσηέξσ  εηζήγεζε ηεο Αλ. Πξ.Τκ. Οηθνλνκηθώλ ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, θαζώο θαη όια ηα 

ζπλνδεπόκελα  έγγξαθα    πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ  θιείλνληαο ηελ ζπδήηεζε ην ζώκα ηεο 

Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο 

Αποθαζίδεη ομόθωνα 

Τελ  δηαγξαθή ηεο νθεηιήο ηεο  θπξίαο Καιηαξίλε Αηθαηεξίλεο   ηνπ  Χαξάιακπνπ  κε ΑΦΜ 

046454605  πνζνύ  40,00€  θεθάιαην    από  ηνλ  ππ΄ αξηζκό  1577/2021  ρξεκαηηθό θαηάινγν, δηόηη 

ην Αζηπλνκηθό Τκήκα Σηδεξνθάζηξνπ έθαλε δεθηή ηελ έλζηαζή ηεο  θαη δεηά λα γίλεη δηαγξαθή ηνπ 

πξνζηίκνπ από ηνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  44/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                          Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηηορ Δομοςσηζίδερ                                                                                      
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