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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  17/ 13-05-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  46/ 2022 

ΘΕΜΑ:   «Αθύξσζε ησλ ππ' αξηζκ.  1/2022 θαη 4/2022 απνθάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, 

πνπ αθνξνύλ ηνλ δηαγσληζκό κε ηίηιν Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ - ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ ηληηθήο - ησλ Ννκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2022 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ζθέινο πνπ 

αθνξά ηελ νκάδα Γ (ιηπαληηθά), ζε ζπκκόξθσζε ηεο κε αξηζκό 486/2022 απόθαζε ηεο Δληαίαο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  13
ε
 ηνπ κελόο  Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 12:00 π.κ.,  ζπλήιζε ζε  λέα  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3623/09-05-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο επαλάιεςεο ηεο ζύγθιεζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  ηνπ  Πξνέδξνπ,  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 

ηνπ Ν. 3852/10. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ (4) 

κειώλ (δύν ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ) θαη ηελ απνπζία  πέληε (5) ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ 

ησλ νπνίσλ δύν  ηαθηηθώλ κειώλ αληί απηώλ παξεπξέζεθαλ νη  αλαπιεξσηέο  ηνπο),  ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1)  Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο)                              5)  Σνξνπλίδεο Ησάλλεο,                                       
                                                                                       

 2)  Νηθεθόξνπ  Κσλζηαληίλνο                                           6)   Ηληδέο Νηθόιανο                                                                                                                                      

 3)  Λεσλάθεο  Λεσλίδαο                                                    7)  Κνξσλίδεο Παύινο                                       

 4)  Σζίληζηνο  Γεώξγηνο                                                      8)  Γήκνπ Ησάλλεο    

                                                                                             9) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                       
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Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.  

Ο θύξηνο  Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν ήηαλ:    

«Αθύξσζε ησλ ππ' αξηζκ. 1/2022 θαη 4/2022 απνθάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ αθνξνύλ 

ηνλ δηαγσληζκό κε ηίηιν Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ - ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο - ησλ Ννκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2022 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ζθέινο πνπ αθνξά 

ηελ νκάδα Γ (ιηπαληηθά), ζε ζπκκόξθσζε ηεο κε αξηζκό 486/2022 απόθαζε ηεο Δληαίαο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ: 

1. Σελ ππ΄αξηζκό  1/2022   απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ: 6ΗΟΕΩ1Τ-Φ3Μ. 

2. Σελ ππ΄ αξηζκό  4/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ΑΓΑ: 6ΓΥ8Ω1Τ-ΚΓ8). 

3. Σελ κε αξηζκό 486/2022 απόθαζε ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ ζπδήηεζε ην ζέκα θαη   

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Αθπξώλεη   ζπγθεθξηκέλν απνθαζηζηηθό κέξνο ησλ ππ' αξηζκ. 1/2022 θαη 4/2022 απνθάζεσλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο  (ην νπνίν αθνξά ηελ νκάδα Γ (ιηπαληηθά) ηνπ 

δηαγσληζκνύ κε ηίηιν Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ - ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο 

- ησλ Ννκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2022.),  ζε ζπκκόξθσζε ηεο κε αξηζκό 486/2022 απόθαζε 

ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ,  σο  εμήο:  

1.  Από ηελ ππ΄ αξηζκό  1/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ε νπνία έιαβε ΑΓΑ: 

6ΗΟΕΩ1Τ-Φ3Μ) αθπξώλεη ην ζεκείν ηνπ απνθαζηζηηθνύ κέξνπο ηεο πεξίπησζεο   Β. « Ωο  

πξνζσξηλό  αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ νκάδα Γ ηελ εηαηξεία «Γ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ», έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 

38.481,43€ πιένλ Φ.Π.Α. (47.716,97€ κε Φ.Π.Α)».   

2.  Από ηελ ππ΄ αξηζκό  4/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ε νπνία έιαβε ΑΓΑ: 

6ΓΥ8Ω1Τ-ΚΓ8),  αθπξώλεη ην ζεκείν  ηνπ απνθαζηζηηθνύ κέξνπο ηεο πεξίπησζεο   Β.  « Ωο 

νξηζηηθό αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ νκάδα Γ ηελ εηαηξεία «Γ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ», έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 

38.481,43€ πιένλ  Φ.Π.Α. (47.716,97€ κε Φ.Π.Α). 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  46/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 
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Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                          ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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