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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  9 / 23.03.2021 
 

 
Αριθμός Απόθαζης:   36 / 2021 
 

 
ΘΕΜΑ:“ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ – ΒΡΔΦΙΚΩΝ 

ΣΑΘΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ”. – ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΝΔΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ. 

 

     ην ηδεξόθαζηξν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23ε ηνπ 

κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12.00' ην κεζεκέξη, 

ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2214/22.03.2021 έγγξαθεο 

πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. 

     Λόγσ έθηαθηεο θαηάζηαζεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ ε ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηειεδηάζθεςε ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην 

ΦΔΚ Α΄55/11-3-2020. ύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν "Καηά ην 

δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19 , ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ησλ πάζεο θύζεσο ζπιινγηθώλ 

νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ Α΄θαη Β΄βαζκνύ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, κπνξεί λα ιακβάλεη ρώξα είηε 

δηα πεξηθνξάο θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄87), είηε δια ηηλεδιάζκευης με 

κάθε πρόζθορο ηηλεπικοινφνιακό μέζο.  

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία, κε ηελ 

ζπκκεηνρή έμη (6) κειώλ, ήηνη:   

 
          Παρόνηα μέλη                                                     Απόνηα      

μέλη 

     Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο                                     Ραβαλίδεο Υξήζηνο 
     Ιληδέο Νηθόιανο                                              

     Γεσξγηάδεο Άλζηκνο                                        
     Κνξσλίδεο Γεώξγηνο 

     Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο  
     Γήκνπ Ισάλλεο                  
 

ΑΔΑ: 9ΧΜΗΩ1Υ-Ι7Ν



2 

 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνζκίδνπ Όιγα, Πξντζηακέλε 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.  

     Ο Πξόεδξνο δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο  θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ελόο (1) εθηάθηνπ ζέκαηνο 

γηα ην νπνίν ηα κέιε απνθάζηζαλ λα ζπδεηεζεί σο έθηαθην. 

     ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε  ηνπ  

Πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ πνπ έρεη σο εμήο:  

«Με ηελ 34/2021 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαβιήζεθε ε απνζθξάγηζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ “ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ – 

ΒΡΔΦΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ” ιόγσ θσιύκαηνο ζύγθιηζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ. 

Α. ηηο 19-3-2021 θαη ώξα 13:00 πξαγκαηνπνηήζεθε λέα θιήξσζε κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. γηα ηελ αλάδεημε λέαο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ. 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πνπ πξνέθπςε κεηά ηε λέα θιήξσζε απνηειείηαη από ηνπο 

θάησζη: 

Σαθηηθά κέιε: 

1. Μπαξκπνπηίδνπ Αηθαηεξίλε, ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

2. Καξαληδνύιεο Φίιηππνο, ΠΔ Γεσπόλνο 

3. Αλδξεάδνπ Παλαγηώηα, ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

1. Πιαθαληάξαο Βαζίιεηνο, ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

2. Ρνδόπε Κνπηινύκπαζε, ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

3. Ραθηηδήο Παζράιεο, ΠΔ Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 

 

Δπεηδή ε θ. Μπαξκπνπηίδνπ παξνπζηάδεη θώιπκα όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζηελ επηηξνπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνύ (ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ν 

ζύδπγόο ηεο) ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί από ηε ζέζε ηεο πξνέδξνπ ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε σο Πξόεδξν ηνλ θ. Ραθηηδή Παζράιε, Ηιεθηξνιόγν 

Μεραληθό ηεο ΤΓΣΔ θαη ε Δπηηξνπή δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

Σαθηηθά κέιε: 

1. Ραθηηδήο Παζράιεο, ΠΔ Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 

2. Καξαληδνύιεο Φίιηππνο, ΠΔ Γεσπόλνο 

3. Αλδξεάδνπ Παλαγηώηα, ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

1. Πιαθαληάξαο Βαζίιεηνο, ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

2. Ρνδόπε Κνπηινύκπαζε, ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

3. Μπαξκπνπηίδνπ Αηθαηεξίλε, ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

Β. Μεηά ηελ αλαβνιή ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί λέα εκεξνκελία 

απνζθξάγηζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. ύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο 

πξνβιέπεηαη όηη: 

“Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνύο ιόγνπο δελ δηελεξγεζεί ε 

απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί 

θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα 
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κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η 

απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

“Δπηθνηλσλία”,  πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία,  θαη 

αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθόζνλ δηαζέηεη, 

θαζώο θαη ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ 

θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ή δελ ππνβιεζνύλ πξνζθνξέο, 

κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ.” 

Πξνηείλεηαη λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ε Σεηάξηε 7ε Απξηιίνπ 2021 θαη ώξα 

10:00 π.κ.» 

    Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή α)λα ζπγθξνηήζεη ηελ 
Δπηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν κε ηίηιν «Δπεκβάζεηο 
βειηίσζεο ππνδνκώλ παηδηθώλ – βξεθηθώλ ζηαζκώλ δήκνπ ηληηθήο” θαη β) λα   
θαζνξίζεη  λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο. 
 
                            Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  
 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη έρνληαο ππόςε: 

  1.Σελ ΓΝ/61034/ΦΝ 466/2017 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ππνδνκώλ θαη 

κεηαθνξώλ  

  2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 Ν. 3852/2010 

  3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 221 Ν.4412/2016 

  4. Σα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 19-3-2021 

                               Αποθαζίζει 

Α. πγθξνηεί ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν 

«Δπεκβάζεηο βειηίσζεο ππνδνκώλ παηδηθώλ – βξεθηθώλ ζηαζκώλ δήκνπ ηληηθήο” 

απνηεινύκελε από ηνπο: 

1.Ραθηηδή Παζράιε, ΠΔ Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό 

2.Καξαληδνύιε Φίιηππν, ΠΔ Γεσπόλν 

     3.Αλδξεάδνπ Παλαγηώηα, ΣΔ Σνπνγξάθν Μεραληθό 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

1.Πιαθαληάξα Βαζίιεην, ΠΔ Πνιηηηθό Μεραληθό 

     2.Ρνδόπε Κνπηινύκπαζε, ΣΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

3.Μπαξκπνπηίδνπ Αηθαηεξίλε, ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Β. Οξίδεη λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηελ 7η Απριλίου 2021 και ώρα 10.00 

π.μ. 

 

 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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       Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 36/2021. 

    Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο Πξόεδξνο                                   Σα κέιε 

                         (ππνγξαθή)                                  (ππνγξαθέο) 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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