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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 
 

Αριθμός σνεδρίαζης :  14 / 25.05.2021 

 
 
 

Αριθμός Απόθαζης:   73 / 2021 

 

 

 
ΘΔΜΑ:     Μερική ηροποποίηζη ηφν σπ’ αριθμ. 194/2020 και 58/2021 προγενέζηερφν 
αποθάζεφν ηης Οικονομικής Δπιηροπής  
 

 

 
     ην ηδεξόθαζηξν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελόο Ματνπ ηνπ 

έηνπο 2021, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00' κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 3965/21.05.2021 

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.  

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ησλ επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε: 
 
 

          Παρόνηα μέλη                                                     Απόνηα μέλη 

     Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο                                    Ραβαλίδεο Υξήζηνο  

     Ιληδέο Νηθόιανο                                           

     Γεσξγηάδεο Άλζηκνο                                     

     Κνξσλίδεο Παύινο 

     Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο  

     Γήκνπ Ισάλλεο                      

      

 

    Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μνπιαγηαλληνύ Δπαγγειία, Πξντζηακέλε 

Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ.  
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    Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε θαη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νκόθσλα απνδέρζεθαλ 

ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο "Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ησλ ππ’ 

αξηζκ. 194/2020 θαη 58/2021 πξνγελέζηεξσλ απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο". 

    Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν εθηόο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα,  έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην αίηεκα 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

 

ΘΔΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

“ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΣΟ ΙΓΗΡΟΚΑΣΡΟ”. 

 

 

Με ηην 58/2021 απόθαζη Οικονομικής Δπιηροπής καθορίζηηκαν οι όροι ηοσ 

διαγωνιζμού. Ο Γιαγωνιζμός ηοσ έργοσ ορίζηηκε ζηις 15-6-2021 (αρ. πρωη. 3910/20-

5-2021). Δκ παραδρομής ορίζηηκε ως ημερομηνία αποζθράγιζης ηοσ διαγωνιζμού η 

21/6/2021 η οποία όμως είναι η αργία ηοσ Αγίοσ Πνεύμαηος. Προηείνοσμε ηη μεηάθεζη 

ηης ημερομηνία αποζθράγιζης ζηην αμέζως επόμενη εργάζιμη ημέρα δηλαδή ζηις 22-

6-2021 ημέρα Σρίηη και ώρα 10:00 π.μ. 

ηην 194/2020 απόθαζη Οικονομικής Δπιηροπής με ηην οποία ζσγκροηήθηκε η 

Δπιηροπή Γιαγωνιζμού ηοσ έργοσ “ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ 

ΣΟ ΙΓΗΡΟΚΑΣΡΟ ” δεν αναθέρεηαι ρηηά ποιος θα εκηελεί τρέη προέδροσ. ύμθωνα 

με ηη ζειρά ηων μελών ηης Δπιηροπής τρέη προέδροσ θα πρέπει να εκηελεί ο κ. 

Πλακανδάρας Βαζίλειος. 

 

Παρακαλούμε με νέα απόθαζη να γίνει αλλαγή ζε μεηαγενέζηερη ημερομηνία η 

αποζθράγιζη ηοσ διαγωνιζμού και να οριζηεί ρηηά ο πρόεδρος ηης επιηροπής 

διαγωνιζμού. 

 

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ην αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, 

 

 
Αποθαζίζει  ομόθφνα 

 

Α.  Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 58/2021 πξνγελέζηεξε απόθαζε ηεο σο πξνο ηνλ νξηζκό 

ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΣΟ ΙΓΗΡΟΚΑΣΡΟ» θαη νξίδεη λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο 

ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ ηελ 22.06.2021, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10.00’ π.κ., γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο απόθαζεο απηήο. 

  

 

Β.  Σξνπνπνηεί – ζπκπιεξώλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 194/2020 πξνγελέζηεξε απόθαζε ηεο 

πεξί «πγθξόηεζεο Δπηηξνπήο γηα ην δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ "Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 

Γεκνηηθνύ Μεγάξνπ ζην ηδεξόθαζηξν"» θαη νξίδεη ζηελ αλσηέξσ επηηξνπή λα εθηειεί 

ρξέε Πξνέδξνπ ην κέινο απηήο ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ ηνπ Κιάδνπ  ΠΔ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. 
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     Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 73/2021.  

 

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο                                   Σα κέιε 

                      (ππνγξαθή)                                   (ππνγξαθέο) 

 

    

              Αθξηβέο απόζπαζκα 

                         Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

                   Φώηιος Γομοστηζίδης 
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