
 

  

 

 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθμόν   27/2022 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του 

 Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  

 

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 23 Ιουνίου 2022 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν 6294/16.06.2022 προσκλήσεως του Προέδρου της, που 

γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 

του   Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα (4) και ήταν οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΚΛΕΩΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ   
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. 

Ματσακά Ειρήνη. 

 

 Αριθ. Αποφάσεως: 163/2022  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. 128/2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

   

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε τη συζήτηση τριών θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης και 

τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν με αυτό, καθώς απεφάνθησαν υπέρ του επείγοντος χαρακτήρα τους. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το συγκεκριμένο τρίτο εκτός της ημερήσιας 

διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της τελευταίας τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/2010, 

όπως ισχύουν. 

Εν συνεχεία υπενθύμισε στα μέλη την αριθμ. 128/2022 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης, των οικονομικών & συμβατικών τευχών για τη 

δημοπράτηση του έργου, προϋπολογισμού 105.000,00€ (με Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

«Διαμόρφωση χώρου εισόδου κλειστού γυμναστηρίου Άστρους και εγκατάσταση μέσων ενεργητικής 

πυροπροστασίας». Με την εν λόγω απόφαση είχε - μεταξύ άλλων - ορισθεί ως ημερομηνία διεξαγωγής του 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού η 5η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παράδοσης 

προσφορών την 12.00 μεσημβρινή. 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν περί της 

τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης ως προς τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού μόνον, προτείνοντας 

ως προσφορότερη ημερομηνία την 19η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη ομοίως και με ώρα λήξης παράδοσης 

προσφορών την 12.00 μεσημβρινή ομοίως. 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 97ΦΥΩ9Ψ-ΨΕΧ



 

  

 

Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη της τις 

προμνημονευθείσες διατάξεις, την αριθμ. 128/2022 προγενέστερη απόφασή της και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα 

 

 

1. Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της. 

2. Τροποποιεί την αριθμ. 128/2022 απόφασή της ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου εισόδου κλειστού 

γυμναστηρίου Άστρους και εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 

105.000,00€ (με Φ.Π.Α.), ορίζοντας ως νέα ημερομηνία την 19.07.2022, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης 

προσφορών την 12.00 μεσημβρινή. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 128/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας. 

 
 

 

 

 

 Αυτή η απόφαση έλαβε αριθμό 163/2022  

 Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως 

εξής 

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη  
 Υπογραφές 

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής  
 

 

 

 

Γεώργιος Καμπύλης  
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