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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  9/31-03-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:   31/2022 

ΘΕΜΑ:  Υξνληθή παξάηαζε ζύκβαζεο γηα ηε «Εξγαζίεο ζπληήξεζεο επηζθεπήο νρεκάησλ – 

κεραλεκάησλ έξγνπ, πξνκήζεηα ειαζηηθώλ – επηζθεπή ειαζηηθώλ ηνπ Δήκνπ ηληηθήο γηα ηα 

έηε 2020-2021 θαη ζπγθεθξηκέλα  ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΩΝ- ΕΛΑΣΙΚΩΝ – 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ (ΣΜΗΜΑ 13)». 

 

   ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  31
ε
 ηνπ κελόο Μαξηίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα  Πέκπηε  

θαη ώξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 2253/30-03-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα. 

ύκθσλα 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  Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

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

(4) κειώλ θαη ηελ απνπζία ηξηώλ (3) ήηνη: 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

 1) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο (Αληηπξόεδξνο-δηα δώζεο)                5) Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                             
                    

 2)  Ιληδέο Νηθόιανο (Tειεδηάζθεςε)                                      6) Κνξσλίδεο Παύινο 

 3)  Δήκνπ Ισάλλεο     (Tειεδηάζθεςε)                                   7) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                                                                                                                                              

 4)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   (Tειεδηάζθεςε)                                                                                                                                                                                 

 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.    

Ο  Αληηπξόεδξνο εηζεγήζεθε ην  ηέηαξην  ζέκα   ηεο έθηαθηεο ζύγθιηζεο,  ην νπνίν είλαη:  

Υξνληθή παξάηαζε ζύκβαζεο γηα ηε «Εξγαζίεο ζπληήξεζεο επηζθεπήο νρεκάησλ – 

κεραλεκάησλ έξγνπ, πξνκήζεηα ειαζηηθώλ – επηζθεπή ειαζηηθώλ ηνπ Δήκνπ ηληηθήο γηα ηα έηε 

2020-2021 θαη ζπγθεθξηκέλα  ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΩΝ- ΕΛΑΣΙΚΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΑΣΙΚΩΝ (ΣΜΗΜΑ 13)» και έφερε την υπ΄ αριθμό 2180/2022  ειςήγηςη του Αν. 
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Προϊςτάμενου Τεχνικήσ Υπηρεςίασ, ηελ νπνία πξηλ από ηελ ζπδήηεζε έιαβαλ θαη όια ηα κέιε  

θαη ε νπνία αθνινπζεί απηνύζηα θαη είλαη : 

              

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ  

ΓΖΜΟ ΗΝΣΗΚΖ 

  

 

 

Σιδηρόκαζηρο  28-03-2022 

Αρ. Πρωη. 2180 

 

 

Προς: 

κ.Ππόεδπο Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

(για λήτη για ζσεηικήρ απόθαζηρ) 

 

Κοιν  

Γπαθείο Ππομηθειών. 

 

 

ΘΕΜΑ: Υπονική παπάηαζη ζύμβαζηρ για ηη «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ επιζκεςήρ 

οσημάηυν – μησανημάηυν έπγος, ππομήθεια ελαζηικών – επιζκεςή 

ελαζηικών ηος Γήμος ινηικήρ για ηα έηη 2020-2021 και ζςγκεκπιμένα ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΩΝ ΔΛΑΣΗΚΩΝ – ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΩΝ 

(ΣΜΖΜΑ 13)» 

 

ε εκηέλεζη ηηρ με απιθμό  ζύμβαζη  (ΑΓΑΜ 21SYMV00875794 2021-06-14) με 

ανηικείμενο «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ επιζκεςήρ οσημάηυν – μησανημάηυν έπγος, 

ππομήθεια ελαζηικών – επιζκεςή ελαζηικών ηος Γήμος ινηικήρ για ηα έηη 2020-

2021 και ζςγκεκπιμένα ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΩΝ ΔΛΑΣΗΚΩΝ – ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΔΛΑΣΗΚΩΝ (ΣΜΖΜΑ 13)» 

Ζ ζύμβαζη πποέβλεπε ηην ολοκλήπυζη ηυν επγαζιών έυρ ηιρ 02/04/2022. 

Για ηιρ ανάγκερ ζςνηήπηζηρ και λειηοςπγίαρ ηυν οσημάηυν ηος Γήμος έυρ ηην 

ςπογπαθή νέαρ ζύμβαζηρ και επειδή ςπάπσοςν ςπόλοιπα πιζηώζευν να δοθεί 

παπάηαζη ηεζζάπυν (4)  μηνών από ηην λήξη ηηρ ζύμβαζηρ αςηήρ.. 

Με βάζη ηα παπαπάνυ πποηείνοςμε ηην σπονική παπάηαζη ηηρ ζύμβαζηρ 

μέσπι και ηιρ 02/08/2022 
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Ζ παπάηαζη αςηή θα ζςμβάλλει ζηην  ομαλή και άμεζη κάλςτη ηυν αναγκών 

ζςνηήπηζηρ ηυν οσημάηυν ηος Γήμος, έυρ ηην ολοκλήπυζη ηυν διαδικαζιών 

ςπογπαθήρ νέαρ ζύμβαζηρ. 

Ζ ανάδοσορ εηαιπεία ΑΦΟΗ ΜΑΓΓΟΛΖ Ο.Δ, Γπαζηηπιόηηηα: Τπηπεζίερ 

επιζκεςήρ ελαζηικών (ΒΟΤΛΚΑΝΗΕΑΣΔΡ) Γιεύθςνζη: 9ΥΗΛ. ΔΡΡΩΝ ΓΡΑΜΑ, 

A.Φ.M.:                    ΓΟΤ : ΔΡΡΩΝ, θα ππέπει με έγγπαθό ηηρ να ζςμθυνήζει με 

ηην ηποποποίηζη αςηή. 

 

Ο Αν. Προϊζηάμενος Τ.Υ. 

 

Αθελόγοσ Κων/νος 

Μητανολόγος Μητανικός Τ.Ε. 

 

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κεηαμύ όισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ   

θαη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή,  αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο  ηνπ Δήκνπ  θαη ηε ζπλαίλεζε ηεο αλαδόρνπ  εηαηξείαο ΑΦΟΙ ΜΑΓΓΟΛΗ Ο.Ε 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Εγθξίλεη ηελ ρξνληθή παξάηαζε ηεο ππ΄ αξηζκό ΑΔΑΜ 21SYMV00875794 2021-06-14 

ζύκβαζεο κε αληηθείκελν «Εξγαζίεο ζπληήξεζεο επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ έξγνπ, 

πξνκήζεηα ειαζηηθώλ – επηζθεπή ειαζηηθώλ ηνπ Δήκνπ ηληηθήο γηα ηα έηε 2020-2021 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΩΝ ΕΛΑΣΙΚΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

(ΣΜΗΜΑ 13)» , κέρξη  θαη ηηο 02/08/2022. 

Η παξάηαζε απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ  νκαιή θαη άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζπληήξεζεο 

ησλ νρεκάησλ ηνπ Δήκνπ, έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ππνγξαθήο λέαο ζύκβαζεο.  

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   31 /2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                            Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       ( ππνγξαθέο) 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΡΟΤΝΙΔΗ   
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