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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 Αξηζκόο πλεδξίαζεο :  4/ 07-2-2022 

 

      Αξηζκόο Απόθαζεο:  13 / 2022 

 

ΘΕΜΑ:   «πγθξόηεζε Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ γηα ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηώλ θαη παξνρή γεληθώλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ ηληηθήο, ζύκθσλα κε ην Νόκν 4412/2016». 

 

         Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  7
ε
 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.κ. , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 833/03-02-2022  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. 

    Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη  (6) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία ελόο (1) ήηνη: 

             Παξόληα κέιε                                                                         Απόληα κέιε 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                             7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

2) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο   

3) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                             

4) Ιληδέο Νηθόιανο                        

5) Κνξσλίδεο Παύινο 

6) Γήκνπ Ισάλλεο                        

 

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

Ο θύξηνο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην ηέηαξην ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη: 

«πγθξόηεζε Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ηε 

ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηώλ θαη παξνρή γεληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ 

ηληηθήο, ζύκθσλα κε ην Νόκν 4412/2016» θαη αθνύ έδσζε έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θύξην 

Τνξνπλίδε  αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε  σο εμήο: 

ΑΔΑ: 94ΕΗΩ1Υ-451



2 

 

Σνξνπλίδεο: Λνηπόλ, ηα κέιε είλαη: ν θύξηνο Γξεγνξηάδεο Νηθόιανο κε αλαπιεξσκαηηθό  ηνλ 

θύξην Βάξθε Φξήζην,  ε θπξία Παπαδνπνύινπ Αλαζηαζία κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ 

θύξην Λνπθά Ισάλλε, ε θπξία Μπηδέθε Αθξνδίηε κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ θύξην 

Αζειόγνπ Κσλζηαληίλν. Καη πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν θύξηνο Γξεγνξηάδεο 

Νηθόιανο. 

Πξόεδξνο:  Έρνπκε θακία άιιε, ζέιεηε λα ξσηήζεηε ηίπνηα;  

Δήκνπ:  Μία ηνπνζέηεζε θύξηε Γήκαξρε.  

Πξόεδξνο: Μάιηζηα.  

Δήκνπ: Γελ ακθηζβεηώ νύηε ηηο γλώζεηο νύηε ηελ θξίζε ηνπ θπξίνπ Γξεγνξηάδε. Αιιά 

πηζηεύσ όηη ηνλ έρεηε, βάιεη ζε πνιιέο επηηξνπέο, θόξηνο εξγαζίαο  θαη ηα ινηπά. 

Πξόεδξνο:  Δπηηξνπέο δελ έρεη πνιιέο,  ζε πνιιέο δνπιεηέο είλαη. 

Δήκνπ: Απηό αθξηβώο. Μπνξνύζαηε λα ηνλ απαιιάμεηε από θάπνηεο επηηξνπέο   …. θαη λα 

βάδαηε θάπνηνπο αλζξώπνπο από ηελ ηερληθή ππεξεζία, από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, πνπ δελ 

έρνπλ κπεη πνηέ. Αο αλαιάβνπλ θαη απηνί ηηο επζύλεο ηνπο. Γελ έρσ θάηη κε ηνλ θύξην 

Γξεγνξηάδε αιιά μέξσ όηη ν θόξηνο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζε ηόζεο πνιιέο επηηξνπέο πξόεδξνο, 

είλαη, πηζηεύσ είλαη ιίγν. 

Πξόεδξνο: Δγώ ζαο ην μαλά ηνλίδσ, ζε πνιιέο εξγαζίεο είλαη. Δπηηξνπέο,  είλαη βαζκνύ άιθα 

(Α) θαη πξνηείλεηε  ζαλ αξραίνο, ζαλ  πξόεδξνο  απηό. 

Δήκνπ: Γελ ζα δηαθσλήζσ. 

Πξόεδξνο: Κη αλ έρεηε θαλέλα πξόβιεκα. 

Δήκνπ: Χεθίδσ, λαη. 

Σνξνπλίδεο: Ναη. 

Νηθεθόξνπ: Ναη. 

Ιληδέο: Ναη. 

Κνξσλίδεο: Ναη. 

Γξεγνξηάδεο: Σην ζεκείν απηό λα ζαο ελεκεξώζσ όηη κέρξη θαη πέξπζη, καδί κε ηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο, νξίδακε θαη επηηξνπή ελζηάζεσλ, από θέηνο δελ 

είλαη πιένλ ππνρξεσηηθό, θαζόηη όινη νη δηαγσληζκνί άλσ ησλ, ηνπ πνζνύ ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο, γίλνληαη κέζσ ΔΣΗΓΗΣ, νπόηε νπνηαδήπνηε έλζηαζε πεγαίλεη πξνο, πξνδηθαζηηθό 

έιεγρν, νπόηε δελ ρξεηάδεηαη επηηξνπή ελζηάζεσλ. Έηζη εάλ είραηε θαηά λνπ, γηαηί πέξπζη 

ςεθίζακε θαη γηαηί θέηνο δελ έρνπκε. 

Πξόεδξνο:  Δπραξηζηνύκε πάξα πνιύ ηνλ  θύξην Γξεγνξηάδε γηα ηελ δηεπθξίληζε.   

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ηεο ςεθνθνξίαο 

ησλ κειώλ ηεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα   
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Δγθξίλεη νκόθσλα ηελ  ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ θαη 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ γηα ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηώλ θαη παξνρή 

γεληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, ζύκθσλα κε ην Νόκν 4412/2016 ηεο νπνίαο ηα κέιε 

νξίδνληαη σο εμήο: 

1. Ο θύξηνο Γξεγνξηάδεο Νηθόιανο (νξίδεηαη θαη σο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο) κε 

αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θύξην Βάξθε Φξήζην,  

2. Η θπξία Παπαδνπνύινπ Αλαζηαζία κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ θύξην Λνπθά Ισάλλε,  

3. Η θπξία Μπηδέθε Αθξνδίηε κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ θύξην Αζειόγνπ Κσλζηαληίλν. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 13/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                 Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                        ( ππνγξαθέο) 

    

 

                                                       Αθξηβέο    Απόζπαζκα                                                        

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Φώηηνο Δνκνπρηζίδεο 
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