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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  14/ 21-04-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  39/ 2022 

ΘΕΜΑ:  «Υπνβνιή πξόηαζεο ζην Υπνπξγείν   Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αζύινπ γηα 

πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε πιηθώλ: α) Γηα  αλαβάζκηζε  θσηηζηηθώλ  ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη β) 

Γηα  αλαβάζκηζε  ειεθηξνθσηηζκνύ  ηεο  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο Πξνκαρώλα». 

 

Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  21
ε
 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 

11:30 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3070/21-04-2022  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, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ 

ηνπ  Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,   

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία δύν  (2) ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο )                                       6)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

 2) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο    (Αληηπξόεδξνο)                                  7) Γήκνπ Ισάλλεο                        

 3) Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                  

 4)  Κνξσλίδεο Παύινο   

 5)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   
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Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε θαη ε Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο  θπξία  Κνηξίδνπ Διέλε, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Ο Πξόεδξνο  δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

θάιεζε ηα κέιε λα εγθξίλνπλ ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο, θαη λα ζπδεηεζεί ην δεύηεξν ζέκα ηεο έθηαθηεο 14
εο

 ζύγθιεζεο ην νπνίν είλαη:  

«Υπνβνιή  πξόηαζεο   ζην Υπνπξγείν   Μεηαλαζηεπηηθήο   Πνιηηηθήο θαη Αζύινπ γηα πξνκήζεηα θαη 

αληηθαηάζηαζε πιηθώλ: α) Γηα  αλαβάζκηζε  θσηηζηηθώλ  ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη β) Γηα  αλαβάζκηζε  

ειεθηξνθσηηζκνύ  ηεο  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο Πξνκαρώλα»,  ώζηε λα γίλεη ζπληόκεπζε ηνπ ρξόλνπ 

ππνβνιήο πξόηαζεο από ην Γήκν Σηληηθήο.  

Σηε ζπλέρεηα  όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε εγθξίλνπλ νκόθσλα ην επείγνλ θαη ηνλ έθηαθην  

ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο ζύγθιηζεο ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο θαη  μεθηλνύλ ηελ ζπδήηεζε  

ηνπ ζέκαηνο,  ώζηε λα γίλεη ζπληόκεπζε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο πξόηαζεο από ην Γήκν Σηληηθήο. 

Δηζεγνύκελνο  ην ζέκα ν θ. Πξόεδξνο  έζεζε ππόςε ησλ κειιώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα 

θάησζη έγγξαθα: 

1. Τελ ππ΄ αξηζκό  4/2022  απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σηληηθήο. 

2. Τελ ππ΄ αξηζκό  3/2022  απόθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Σηληηθήο. 

3. Τελ κειέηε πξνκήζεηαο πιηθώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε:  α. Φσηηζκνύ ζρνιηθώλ θηηξίσλ 

θαη β. Ηιεθηξνθσηηζκνύ Τ.Κ. Πξνκαρώλα.  

θαη ελεκέξσζε ηα κέιε όηη  ην πνζό ηεο κειέηεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην πνζό ησλ 150.000,00 επξώ, 

όηη ζα γίλεη κε  δηαγσληζκό θαη αθνξά:  1
ν 

, 2
ν 

, 3
ν   

Γεκνηηθά  Σρνιεία  Σηδεξνθάζηξνπ, 

Νεπηαγσγείν,  Γεκνηηθό,  Γπκλάζην  Νένπ Πεηξηηζίνπ, θαζώο επίζεο θαη αλαβάζκηζε  

ειεθηξνθσηηζκνύ,  ησλ  Φ.Ο.Π.  ηεο  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Πξνκαρώλα. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κειώλ  ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε από ηα κέιε λα ςεθίζνπλ θαη έηζη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

Αποθαζίζει  ομόθωνα 

Α. Δγθξίλεη ηελ ζύγθιηζε ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ ζπδήηεζε  ηνπ ζέκαηνο νκόθσλα. 

 Β. Δγθξίλεη ηε ππνβνιή πξόηαζεο από ην Γήκν Σηληηθήο ζην Υπνπξγείν   Μεηαλαζηεπηηθήο  

Πνιηηηθήο θαη Αζύινπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε πιηθώλ πξνϋπνινγηζκνύ πεξίπνπ 

εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (150.000,00 επξώ)  : α) Γηα  αλαβάζκηζε  θσηηζηηθώλ  ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα :    
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1. Τσλ  ηξηώλ Γεκνηηθώλ  Σρνιείσλ  Σηδεξνθάζηξνπ  1
νπ

, 2
νπ

, 3
νπ     

. 

2. Τνπ Νεπηαγσγείνπ  Νένπ Πεηξηηζίνπ. 

3. Τνπ Γεκνηηθνύ  Σρνιείνπ Νένπ Πεηξηηζίνπ. 

4. Τνπ Γπκλαζίνπ  Νένπ Πεηξηηζίνπ. 

 β) Γηα  αλαβάζκηζε  ειεθηξνθσηηζκνύ  Φ.Ο.Π.  ηεο  Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο Πξνκαρώλα.  

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  39/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                         Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                            ( ππνγξαθέο)  

 

 

                                                                Αθξηβέο    Απόζπαζκα           

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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