
1 

 

 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Απιθμόρ ςνεδπίαζηρ :  20/ 31-05-2022 

 

    Απιθμόρ Απόθαζηρ:  54/ 2022 

ΘΕΜΑ: «Τπνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν». 

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  31
ε
 ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 14:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο, θαηόπηλ ηεο ππ’  αξηζκ.  πξση.   4280/31-05-2022 (νξζή επαλάιεςε) 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 (ηεζζάξσλ ηαθηηθώλ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ) θαη ηελ απνπζία  ηξηώλ  (3) 

ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ ησλ νπνίσλ αληί ηνπ ελόο ηαθηηθνύ κέινπο  παξεπξέζεθε ν  

αλαπιεξσηήο  ηνπ),   ήηνη: 

                Παπόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο )                                       7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                     

2) Σνξνπλίδεο Ησάλλεο    (Αληηπξόεδξνο)                                   8)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο           

           

3) Ηληδέο Νηθόιανο                                                                       9)  Γήκνπ Ησάλλεο           

4)  Κνξσλίδεο Παύινο                

5) Ειαηίληζεο Αληώληνο  (Αλαπι.  Μέινο)                                                                                

  

     ηελ πξόζθιεζε πνπ έιαβαλ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαθέξζεθε ν ιόγνο 

ζύγθιεζεο ηεο  έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, σο εμήο:  
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«Σν θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο αηηηνινγείηαη από ην γεγνλόο  όηη ππάξρεη πξνζεζκία ε 

νπνία ιήγεη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν»,  

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

 Ο θύξηνο Πξόεδξνο δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε ζπκθώλεζαλ γηα ηνλ έθηαθην 

ραξαθηήξα θαη ην επείγνλ ηεο έθηαθηεο ζύγθιεζεο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηόηη ε 

παξάηαζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ιήγεη ζήκεξα 31-05-2022  κε πξνζεζκία έσο ηηο 15:00 κ.κ , 

εηζεγήζεθε ν θύξηνο Πξόεδξνο ην ζέκα ην νπνίν ήηαλ «Τπνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν 

Σακείν» θαη πξόηεηλε λα ππνβάιινπλ πξόηαζε γηα επηά ζηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ εθηηκώκελε 

ηηκή δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000,00 επξώ) επί επηά, εθαηόλ πέληε ρηιηάδεο θαη κε 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ζην Γήκν καο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ  εθαηόλ εβδνκήληα 

ρηιηάδεο επξώ (170.000,00) επξώ  θαη επίζεο γηα δεθαπέληε (15) παγθάθηα ηα νπνία θάλνπλ 

έμη ρηιηάδεο (6.000,00) επξώ δειαδή ζπλνιηθά ην πνζό ηεο πξόηαζεο ζα αλέξρεηαη ζε  εθαηόλ 

ελελήληα πέληε ρηιηάδεο (195.000,00) επξώ πξνεθηηκώκελε. Οη ζηάζεηο είλαη ζε επηά  

ηνπνζεζίεο όπσο θαίλνληαη ζηηο ηνπνζεζίεο θαη ζηηο  θσηνγξαθίεο (ηδεξόθαζηξν, 

Κακαξσηό,  Βακβαθόθπην,  Γόληκν, Ρνδόπνιε, Κεξθίλε θαη  Βπξώλεηα) 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  αθνύ απνθάζηζε νκόθσλα ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα θαη 

ην επείγνλ ηεο έθηαθηεο ζύγθιηζήο ηεο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε 

ηελ εηζήγεζε ηνπ θπξίνπ Πξνέδξνπ   θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ΄΄ ζην Μέηξν 2, κεηαμύ 

άιισλ, ρξεκαηνδνηείηαη ε Αναβάθμιζη ηος αζηικού εξοπλιζμού κοινόσπηζηων σώπων 

και σώπων ππαζίνος (δπάζη 2.2.)   θαη όηη   ην Πξάζηλν Σακείν πηζαλό λα θαιύςεη ην 

ζύλνιν ηνπ θόζηνπο ηνπ έξγνπ θαη ν Γήκνο δελ ζα ρξεηαζηεί λα ζπκβάιιεη κε ηδίνπο πόξνπο 

δηόηη πηζαλό λα ππάξρεη θαη έθπησζε,  αιιά θαη εάλ ζα ρξεηαζηεί ε δηαθνξά ζα θαιπθζεί από 

ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ. 

   

Αποθαζίζει  ομόθωνα 

1.  Δγθξίλεη ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα θαη ην επείγνλ ηεο έθηαθηεο ζύγθιηζεο.  

2. Σελ ππνβνιή πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην Μέηξν 2 «Παξεκβάζεηο ζηνλ αζηηθό 

ρώξν» ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» κε 

ηίηιν «Αλαβάζκηζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ρώξσλ πξαζίλνπ 

Γήκνπ ηληηθήο» ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  195.000,00 €. 
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3. Σελ εμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηνπ ηερληθνύ δειηίνπ 

ηεο σο άλσ πξόηαζεο. 

4. Σα ππόινηπα ρξήκαηα ζα δηαηεζνύλ από ην Γήκν. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  54/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                          Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιορ Δομοςσηζίδηρ 
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