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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 105/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-4-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 8305/19-4-2021 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράµµατος Αντώνης 
Τρίτσης.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 

4. Καίδου Άννα  
5. Σπόντης ∆ηµήτριος 

 

6. Στέφανος Μπίγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Κυρ. Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε η αναπληρώτρια του Αν. ΚαΙδου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και ανέφερε την εξής εισήγηση: 
 Θέµα : Σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του  προγράµµατος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» . 
  Το πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον 
άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός» µε τίτλο «Συντήρηση δηµοτικών 
ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων, προσβασιµότητα ΑµΕΑ»  ΑΤ10, προβλέπει την 
χρηµατοδότηση των δήµων για παρεµβάσεις στον αύλειο/περιβάλλον χώρο σχολείων, καθώς και την 
προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού, βάσει διαπιστωµένων αναγκών (εξωτερικά όργανα εκγύµνασης, 
ράµπες και WC ΑµεΑ, δενδροφυτεύσεις, φαρµακεία-απινιδωτές, κ.α.). Ο ∆ήµος Εορδαίας προτίθεται να 
υποβάλει πρόταση σχετικά µε την προµήθεια Αυτόµατων Εξωτερικών Απινιδωτών. Το πρόγραµµα 
Απινίδωσης ∆ηµόσιας Πρόσβασης, είναι ένα Πρόγραµµα υψηλής χρησιµότητας για την υγεία και ασφάλεια 
µαθητών και γενικότερα των πολιτών του ∆ήµου Εορδαίας. 
 Για τις ως άνω προµήθειες, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην  µε αρ. πρωτ. 18213/29/09/2020 συνηµµένη 
πρόσκληση απαιτείται ο ορισµός Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών, πρακτικό επιτροπής και σχετική 
αλληλογραφία καθώς και στοιχεία τεκµηρίωσης για τον εξοπλισµό (επιλέξιµο και µη) κατόπιν έρευνας 
αγοράς. Έργο της εν λόγω επιτροπής είναι η συλλογή προσφορών, τιµοκαταλόγων, ενηµερωτικών 
φυλλαδίων κ.λ.π. για τον εξοπλισµό (επιλέξιµο και µη) που αφορά η Πρόσκληση, η σύνταξη σχετικού 
Πρακτικού συνοδευόµενο από Πίνακα προσδιορισµού µέσων τιµών και η γνωµοδότηση για την τεκµηρίωση 
του προϋπολογισµού της προµήθειας. 
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Εισηγούµαστε  
 Τον ορισµό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την πρόσκληση ΑΤ10 αποτελούµενη από τους παρακάτω 
υπαλλήλους του ∆ήµου 

1) ∆επάστα Ευαγγελία (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού) ως πρόεδρο της επιτροπής 
2) Τσακµάκη Αναστασία (ΠΕ ∆ιοικητικού) 
3) Κεσίδου Παρασκευή (∆Ε ∆ιοικητικού).” 

Τόσο το µέλος Ευστ. Κοκκινιδης όσο και Στ . Μπίγγας δήλωσαν ότι επιθυµούν ενηµέρωση ως προς την 
υποβολή των προτάσεων στην εν λόγο πρόσκληση γιατί αφορά την συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών 
αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων & προσβασιµότητα ΑµΕΑ στα οποία είναι ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιηµένοι. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 105/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την µε αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020 πρόσκληση του  προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
3. την εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆ιοίκησης και Οικονοµικών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συγκροτείται για την πρόσκληση ΑΤ10 η Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών από τις 
παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου:  

• ∆επάστα Ευαγγελία (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού) ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 

• Τσακµάκη Αναστασία (ΠΕ ∆ιοικητικού) 

• Κεσίδου Παρασκευή (∆Ε ∆ιοικητικού). 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  105/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Αννα Καίδου 
4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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