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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: 4/15-2-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 10/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 4ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 6ο    σγκρόηηζη Επιηροπής ανάθεζης  εργαζιών επιζκεσής και  

                ζσνηήρηζης οτημάηων ηοσ Δήμοσ για ηο  έηος 2022. 

 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα  Σξίηε   θαη ώξα 18.00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό πξση: 1081/11.2.2022  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 δεθανθηώ   (18) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ελλέα   (9) κειώλ,  όπσο: 

  

 ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Θνξσλίδεο Παύινο 
3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 3 Ινύγγνο Εήζεο 

4 Ειαηίληζεο Αληώληνο 4 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 
5 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 5 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 
6 Γήκνπ Ησάλλεο 6 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

7 Ηληδέο Ληθόιανο 7 Ρόδε νπιηάλα 
8 Ησαλλίδνπ Καξία 8 αββίδεο Παλαγηώηεο 

9 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 9 παλίδεο Δπζύκηνο 

10 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
11 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
12 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

16 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

17 Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο   
18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

   

 

   

     
 ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε λόκηκα ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο αιιά 

δελ  παξέζηε 
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Πξόεδξνη Σνπηθώλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Ιεσλίδαο πύξνπ (Πξνκαρώλα) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ) 4) Κπειειήο 

Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο) 5) Ληθεθόξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 

 

Ο θ. Θνξσλίδεο Παύινο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηελ 

Αληηπνιίηεπζε. 

Ο θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν. 

Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο 

θαηά  ηε δηάξθεηα  ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ  αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθξίαο ηνπ 3νπ ζέκαηνο ήηαλ εθηόο πάλει. 

Ο θ. Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ Πξόεδξν όηη είρε 

ηερληθό πξόβιεκα ζύλδεζεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν . 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρώξεζε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ηαθηηθνύ ζέκαηνο. 

 

 

 

Σν 6ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε  ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   
, Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  θαη είπε ηα αθόινπζα : 
 
Όπσο είλαη γλσζηό ν Γήκνο δελ δηαζέηεη δηθό ηνπ ζπλεξγείν επηζθεπήο νρεκάησλ θαη θαη’ 
επέθηαζε νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ ηνπ αλαηίζεληαη ζε ηδησηηθά 
ζπλεξγεία.  

Γηα ηελ εηζαγσγή ζε ηδησηηθό ζπλεξγείν πξνο ζπληήξεζε ή επηζθεπή νπνηνπδήπνηε 
απηνθηλήηνπ απαηηείηαη ε έθδνζε από ηνπ Γξαθείν Κηλήζεσο "ΔΕΛΣΙΟΤ ή ΕΝΣΟΛΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩ θαη ΔΠΙΚΔΤΗΟΥΗΜΑΣΟ".  
ην ελ ιόγσ Γειηίν ή Δληνιή ζα αλαγξάθνληαη πεξηιεπηηθώο ζηνηρεία αλαθεξόκελα ζην 
είδνο ηεο ζπληεξήζεσο ή επηζθεπήο θαζώο θαη νη απαηηνύκελεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ηα 
αλαγθαία αληαιιαθηηθά θιπ. εθ' όζνλ ηνύην θαζίζηαηαη δπλαηό.  

Σν ΔΕΛΣΙΟΝ ή ΕΝΣΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩ και ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΟ, ζα εθδίδεηαη από 
ην Γξαθείν Κηλήζεσο ηνπ Γήκπ  (πεξηπη.γ1α ηεο Απόθαζεο, Δι.πλ.Κι. Σκ. VII Πξάμε 
109/2013, 129/2007, Δι.πλ.Κιηκ.Σκ.7 Πξάμε 245/2015) 

Αληίηππν ηνπ ελ ιόγσ ΓΔΛΣΙΟΤ ή ΔΝΣΟΛΗ, ην νπνίν απνηειεί νπζηώδεο δηθαηνινγεηηθό 
ηεο πξαγκαηνπνηνύκελεο εθάζηνηε δαπάλεο, δένλ όπσο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 
πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο. 

Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζπλίζηαηαη ζηελ αλάζεζε ησλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ή ηνηνύησλ 
ζπληεξήζεσο, επί ηε βάζεη ησλ ελδείμεσλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο Γειηίνπ, ζε ηδησηηθό 
ζπλεξγείν.  (Δι.πλ. Σκ.VII Πξάμεηο 7/2007, 33/2009) 

Πεξαηηέξσ, ην ζπλεξγείν εθδίδεη "ΔΕΛΣΙΟΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ", ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη νη ηερληθέο δηαπηζηώζεηο, 
νη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά ή ηα εμαξηήκαηα πνπ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000019438_N0000019439_S0000080525
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000019438_N0000019439_S0000080525
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000002150_N0000002501_S0000012162
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000024992_N0000024997_S0000116270
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000002150_N0000002501_S0000013671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000004286_N0000004508_S0000046807
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ζπλεξγείνπ, ην 
ππεύζπλν ηερλίηε θαη ηνλ ππεύζπλν νδεγό. (Δι. πλ. Σκ. 7 Πξάμε 189/2009) 

ύκθσλα κε ην άξζξν 221 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016 ¨Με απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ζπγθξνηνύληαη γλσκνδνηηθά όξγαλα γηα ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ή 
πεξηζζόηεξεο ή ζε εηήζηα βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 
Η ύπαξμε νξγάλσλ ζε εηήζηα βάζε δελ απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε νξγάλνπ 
ζπγθεθξηκέλεο/σλ ζύκβαζεο ή ζπκβάζεσλ. Δθόζνλ ηα όξγαλα ζπγθξνηνύληαη ζε 
εηήζηα βάζε, νη δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ 
νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξώλνληαη από ην ίδην όξγαλν. 
ηελ πεξίπησζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεληξσηηθώλ αγνξώλ από ΚΑΑ, ηα αληίζηνηρα 
γλσκνδνηηθά όξγαλα ζπγθξνηνύληαη κε απόθαζή ηνπο. Με ηηο απνθάζεηο ηεο 
παξνύζαο δύλαληαη λα ζπγθξνηνύληαη θαηά πεξίπησζε θαη έθηαθηεο επηηξνπέο ή 
νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εηδηθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηηο δηαδηθαζίεο 
ζύλαςεο. Οη απνθάζεηο ζπγθξόηεζεο ησλ γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ θνηλνπνηνύληαη 
ζηα κέιε απηώλ θαη ηνπο θνξείο από ηνπο νπνίνπο απηά πξνέξρνληαη¨. 
 

ύκθσλα  κε ην άξζξν 23 πεξ. 49 ζη΄ ηνπ λ. 4441/2016 ¨ Σα γλσκνδνηηθά 
όξγαλα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ζπγθξνηνύληαη από ππαιιήινπο πνπ 
ππεξεηνύλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκό ή ζε άιιν θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο θάζε θνξά γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθώλ νξγάλσλ.¨ 

Μεηά από ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε ζπγθξόηεζε ηξηκεινύο Δπηηξνπήο αλάζεζεο 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2022  , 
απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη ππαιιήινπο : 

 Αζειόγνπ Κσλζηαληίλνο (ΣΔ Μεραλνιόγσλ –Μεραληθώλ) κε αλαπιεξσηή ηνλ 
Μηράιε Παζράιε  (ΓΔ Σερλεηώλ) 

 Λνπθά Ισάλλε   (ΓΔ Γηνηθεηηθώλ) κε αλαπιεξσηή ηνλ Μπάκπαιε Δκκαλνπήι 
(ΓΔ Υεηξηζηώλ Γηακνξθσηή Γαηώλ )    

 Βάξθε Υξήζην    (ΓΔ Υεηξηζηώλ Τπνινγηζηώλ   ) κε αλαπιεξσηή ηνλ Μάλην 
Γεώξγην ( ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο) 

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

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο Δπηηξνπήο αλάζεζεο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο 
ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2022 .  

 
Σο Δημοτικό υμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε  ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη : 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 221 , παξ. 3  ηνπ λ. 4412/2016  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 πεξ. 49 ζη΄ ηνπ λ. 4441/2016 

 Σηο πξάμεηο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη  κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ομόυωνα  Απουασίζει 
 

1. πγθξνηεί ηξηκειή Δπηηξνπήο αλάζεζεο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο 
ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ κέρξη ηηο 31/12/2022 , σο αθνινύζσο : 

 Αζειόγνπ Κσλζηαληίλνο (ΣΔ Μεραλνιόγσλ –Μεραληθώλ) κε αλαπιεξσηή ηνλ 
Μηράιε Παζράιε  (ΓΔ Σερλεηώλ). 

 Λνπθά Ισάλλε  (ΓΔ Γηνηθεηηθώλ)  κε αλαπιεξσηή ηνλ Μπάκπαιε Δκκαλνπήι 
(ΓΔ Υεηξηζηώλ Γηακνξθσηή Γαηώλ ) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000004286_N0000004508_S0000046971
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 Βάξθε Υξήζην    (ΓΔ Υεηξηζηώλ Τπνινγηζηώλ   ) κε αλαπιεξσηή ηνλ Μάλην 
Γεώξγην ( ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο) 

 
 

2. Οξίδεη σο Πξόεδξν ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο ηνλ θ. Αζειόγνπ Κσλζηαληίλν.  
3. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο.  
4. Η ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο απηήο δελ απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε άιιεο 

Δπηηξνπήο γηα ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε εξγαζίαο  . 
5. Οξίδεηαη  όπσο εξγαζίεο  πνπ ζα μεθηλήζνπλ εληόο ηνπ 2022   θαη δελ 

νινθιεξσζνύλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ , ζα ζπλερηζζνύλ θαη ζα νινθιεξσζνύλ από 
ηελ ίδηα Δπηηξνπή εληόο ηνπ επόκελνπ έηνπο.  

 
 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 10/2022 .  

   

     Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 

Τπογραθές 17 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 

ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ 
ΦΩΣΙΟ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

Σ.Τ 

Τπογραθές 5 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

 
ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 
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