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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  18/ 23-05-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης: 49/ 2022 

ΘΕΜΑ: «Μαηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ  ΄΄ Δπεκβάζεηο βειηίσζεο ππνδνκώλ παηδηθώλ-βξεθηθώλ 

ζηαζκώλ Γήκνπ ηληηθήο ΄΄  θαη επαλαπξνθήξπμή ηνπ κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ».  

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  23
ε
 ηνπ κελόο Μαΐνπ  ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

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

ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3860/18-05-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο 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 πέληε (5) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία δύν  (2) ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

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

 2) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο, (Αληηπξόεδξνο)                                    7)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

 3)  Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                  

 4)  Κνξσλίδεο Παύινο   

 5)  Γήκνπ Ισάλλεο                        

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

Ο θύξηνο Πξόεδξνο  δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο  εηζεγήζεθε  ην  πξώην  ζέκα  ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν ήηαλ:  «Μαηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ  ΄΄ Δπεκβάζεηο βειηίσζεο 

ππνδνκώλ παηδηθώλ-βξεθηθώλ ζηαζκώλ Γήκνπ ηληηθήο ΄΄  θαη  επαλαπξνθήξπμή ηνπ κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο»,  αθνύ πξνεγνπκέλσο  έζεζε ππόςε  ησλ κειώλ  ηεο  Δπηηξνπήο ηελ ππ΄ αξηζκό  3607/09-05-

2022  Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο  θπξίνπ  Υξήζηνπ Κειεζίδε, ε 

νπνία απηνύζηα έρεη σο εμήο: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                            

                     ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 

             ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ   

--------------- 

                 Νομικός ύμβοσλος 

 Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 34 

            Σαρ. Κσδ.  : 62.300  ηδεξόθαζηξν 

            Σει.:          : 2323350209 

   FAX.:        : 2323350220 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 

                       

Σνπ Υξήζηνπ Κειεζίδε ηνπ Γεκεηξίνπ, Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο,  

Γηθεγόξνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ εξξώλ. 

 

ΘΔΜΑ: «Δπί ηνπ δηαγσληζκνύ “Δπεκβάζεηο βειηίσζεο ππνδνκώλ παηδηθώλ – βξεθηθώλ 

ζηαζκώλ Γήκνπ ηληηθήο” (αξ. πξνθ. ζύκβ.1283/22-2-2021)». 

 

Έιαβα ππόςε κνπ: 

1) Σν από 19-4-2022 έγγξαθν ζαο κε ζέκα “Γλσκνδόηεζε”. 

2) Σελ κε αξηζκ. 96/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο .  

3) Σελ από 8-9-2021 πξνζθπγή ηνπ Θενράξε Μηραειίδε, ελώπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π.  

4) Σν από 2-11-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πξνο Α.Δ.Π.Π. 

5) Σν από 4-11-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πξνο Α.Δ.Π.Π. 

6) Σν από 9-11-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πξνο ΔΑΑΓΗΤ. 

7) Σν από 12-11-2021 έγγξαθν ΔΑΑΓΗΤ (Δ. Μνπηζνπνύινπ) πξνο ηνλ Γήκν. 

8) Σν από 2-3-2022 έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, θ. Ι. 

Υαηδόπνπινπ πξνο ηελ Τπεξεζία καο. 

9) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016.  

 

Μεηά κειέηε ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 

α)  Σν ηζηνξηθό ηεο ππόζεζεο αλαιύεηαη ζαθώο ζην από 19-4-2022 έγγξαθν ζαο πξνο ηελ 

Τπεξεζία καο, θαζώο ζην από 4-11-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., όπσο 

θαη ζην από 9-11-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πξνο ΔΑΑΓΗΤ. 

ιδηρόκαζηρο 09/05/2022 

Αρ. Πρωη.: 3607 

 

ΠΡΟ: Σνλ Γήκαξρν ηληηθήο, θ. 

Φώηην Γνκνπρηίδε 
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β) Με βάζε ηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνθύπηεη επζέσο όηη από ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, ε από 

8-9-2021 πξνζθπγή ηνπ Θενράξε Μηραειίδε, ΓΔΝ ΓΙΑΒΙΒΑΘΗΚΔ ΑΡΜΟΓΙΩ 

ΣΗΝ ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ (ΑΔΠΠ), πξνθεηκέλνπ 

απηή λα πξνβεί ζηελ εμέηαζε ηεο θαη λα απνθαλζεί επ΄ απηήο. 

γ) Με βάζε θαη κόλν ην πξναλαθεξόκελν γεγνλόο, ε όιε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαζίζηαηαη πιεκκειήο θαη αθπξσηέα, σο ζηεξνύζα ηνλ ζπκκεηέρνληα θαη κεηνδόηε ηνπ 

δηαγσληζκνύ Θενράξε Μηραειίδε από ηελ άζθεζε λνκίκνπ δηθαηώκαηνο ηνπ, ελ 

πξνθεηκέλσ ηεο εθδίθαζεο ηεο από 8-9-2021 πξνζθπγήο ηνπ ελώπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. Η 

παξαβίαζε απηή ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ πξνζθεύγνληνο, έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 105, ηνπ λ.4412/2016, ηνπ νπνίνπ ε παξ.3, εδ.α΄, νξίδεη όηη : 

«…Τα έννομα αποηελέζμαηα ηηρ απόθαζηρ καηακύπυζηρ και ιδίυρ η ζύνατη ηηρ ζύμβαζηρ 

επέπσονηαι εθόζον και όηαν ζςνηπέξοςν ζυπεςηικά ηα εξήρ…….. α) ……., β) ….. άππακηη 

πάποδορ ηυν πποθεζμιών άζκηζηρ ηυν πποβλεπομένυν ζηιρ κείμενερ διαηάξειρ βοηθημάηυν 

και μέζυν ζηο ζηάδιο πποδικαζηικήρ και δικαζηικήρ πποζηαζίαρ και από ηιρ αποθάζειρ 

αναζηολών επί αςηών…».      

δ) Τπό ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106, 

ηνπ λ.4412/2016 θαη δε ε παξ.2, πνπ νξίδεη όηη «…Μαηαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ 

μποπεί να λάβει σώπα με ειδικώρ αιηιολογημένη απόθαζη ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ ………….. 

ζηιρ ακόλοςθερ πεπιπηώζειρ…: α) λόγυ παπάηςπηρ διεξαγυγήρ ηηρ διαδικαζίαρ 

ανάθεζηρ …….. ζη) ……….. για άλλοςρ επιηακηικούρ λόγοςρ δημοζίος ζςμθέπονηορ …..».   

 

ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ θαη ρσξίο λα εηζέιζνπκε ζηελ εμέηαζε ηεο νπζίαο ηεο 

πξνζθπγήο  ή ηεο ελ γέλεη νξζόηεηαο ηεο κε αξηζκ. 96/2021 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ΔΙΗΓΟΤΜΔΘΑ ΣΗΝ ΜΑΣΑΙΩΗ ηνπ δηαγσληζκνύ “Δπεκβάζεηο βειηίσζεο 

ππνδνκώλ παηδηθώλ – βξεθηθώλ ζηαζκώλ Γήκνπ ηληηθήο” (αξ. πξνθ. ζύκβ.1283/22-2-2021), 

ιόγσ πιεκκειεηώλ θαη παξαηππηώλ, πνπ εκθηινρώξεζαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο, 

αλακθηζβεηήησο “ππαηηηόηεηη” ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ.    

 

 

Ο ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

ΥΡΗΣΟ Γ. ΚΔΛΔΙΓΗ 

 

Ο θύξηνο Πξόεδξνο αλαθέξζεθε ζηελ αλσηέξσ  Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ 

Γήκνπ ηληηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα  ζην ζεκείν  « ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ θαη ρσξίο λα 

εηζέιζνπκε ζηελ εμέηαζε ηεο νπζίαο ηεο πξνζθπγήο  ή ηεο ελ γέλεη νξζόηεηαο ηεο κε αξηζκ. 96/2021 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ΔΙΗΓΟΤΜΔΘΑ ΣΗΝ ΜΑΣΑΙΩΗ ηνπ δηαγσληζκνύ 

“Δπεκβάζεηο βειηίσζεο ππνδνκώλ παηδηθώλ – βξεθηθώλ ζηαζκώλ Γήκνπ ηληηθήο” (αξ. πξνθ. 
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ζύκβ.1283/22-2-2021), ιόγσ πιεκκειεηώλ θαη παξαηππηώλ, πνπ εκθηινρώξεζαλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, αλακθηζβεηήησο “ππαηηηόηεηη” ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ»  θαη 

εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ηε  καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ  ΄΄ Δπεκβάζεηο 

βειηίσζεο ππνδνκώλ παηδηθώλ-βξεθηθώλ ζηαζκώλ Γήκνπ ηληηθήο ΄΄  θαη ηελ επαλαπξνθήξπμή ηνπ 

κε ηνπο ίδηνπο όξνπο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ππ΄ αξηζκό  3607/09-05-2022  

Γλσκνδόηεζε.   

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  αθνύ  έιαβε ππόςε ηεο όια ηα πξναλαθεξόκελα θαη ην ζεζκηθό πιαίζην, 

ην νπνίν δηέπεη ην δηαγσληζκό 

 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

 

Σελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ  ΄΄ Δπεκβάζεηο βειηίσζεο ππνδνκώλ παηδηθώλ-βξεθηθώλ 

ζηαζκώλ Γήκνπ ηληηθήο ΄΄  θαη ηελ επαλαπξνθήξπμή ηνπ κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.   

 

 

  

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  49/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                          Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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