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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 75/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-3-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.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. 5868/18-3-2021 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 επιτροπών διερεύνησης τιµών, στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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.∆ηµητριος Καρακασιδης 
4. Κυριακος Αντωνιαδης 

 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου  
7. Στεφανος Μπίγγας  
8. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης . Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και ανέφερε 
τα εξης: 
«Το πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον 
άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» µε τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» ΑΤ04, προβλέπει την χρηµατοδότηση των δήµων για προµήθεια 
κάδων και άλλων µέσων συλλογής για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών 
βιοαποβλήτων. Επιπρόσθετα, προβλέπει οριζόντιες επικουρικές δράσεις όπως δράσεις ενηµέρωσης-
πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης, ευφυείς εφαρµογές/δράσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας των 
Γωνιών Ανακύκλωσης και/ή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και της καταγραφής των ποσοτήτων ανά 
Γωνιά Ανακύκλωσης, µε συνολική επιλέξιµη δαπάνη έως το 10% του συνολικού προϋπολογισµού της 
πράξης. 
Το πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα 
προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των πόλεων,της υπαίθρου και των οικισµών» ΑΤ06 
µε τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» προωθεί δράσεις που αφορούν στην Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή, 
Πρόληψη και ∆ιαχείριση Κινδύνων. 
Το πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα 
προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο  
 «Smart cities, ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισµό – τουρισµό και περιβάλλον, δράσεις και µέτρα πολιτικής 
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προστασίας, προστασίας της δηµόσιας υγείας και του πληθυσµού από την εξάπλωση της πανδηµίας του 
κορωνοϊού COVID-19» ΑΤ08  προβλέπει την χρηµατοδότηση των δήµων για την προµήθεια/εγκατάσταση 
ευφυών συστηµάτων και εφαρµογών στους ανωτέρω τοµείς που περιγράφει η πρόσκληση.  
Το πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα 
προτεραιότητας «Περιβάλλον» µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» ΑΤ12, προβλέπει την 
χρηµατοδότηση των δήµων για την προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων καθώς και την κατασκευή/προµήθεια 
των απαραίτητων σταθµών φόρτισης των ανωτέρω οχηµάτων. 
Για τις ως άνω προµήθειες και δράσεις, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις µε αρ. πρωτ. 18214/29/09/2020, 
µε αρ. πρωτ. 18215/29/09/2020,µε αρ. πρωτ. 19576/19/10/2020, µε αρ. πρωτ. 14576/24/07/2020  συνηµµένες 
προσκλήσεις 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. 

Εισηγούµαστε : 

Α)  Τον ορισµό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την πρόσκληση ΑΤ04 αποτελούµενη από τις παρακάτω 
υπαλλήλους του ∆ήµου 

• Τσακµάκη Αναστασία (ΠΕ ∆ιοικητικού) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• ∆επάστα Ευαγγελία (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού). 

• Κεσίδου Παρασκευή (∆Ε ∆ιοικητικού). 
 
Β)   Τον ορισµό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την πρόσκληση ΑΤ06 αποτελούµενη από τις παρακάτω 
υπαλλήλους του ∆ήµου 

• Ηλιάδη Ισαάκ (ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• Κουρουµπλή Νικόλαο (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών) 

• Αποσέρκογλου Παναγιώτα (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και Εξωτερικών Χώρων) 
 
Γ)    Τον ορισµό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την πρόσκληση ΑΤ08 µε  υποέργα 
(i) «∆ράσεις και µέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιµετώπιση κινδύνων» 
  (ii) «∆ράσεις προστασίας του πληθυσµού από την εξάπλωση της πανδηµίας του COVID-19» 
 αποτελούµενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου 

• Ιωαννίδου Μαρία (ΠΕ Πληροφορικής) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• Ταταρίδη Θεόφιλο (ΤΕ Πληροφορικής) 

• Κανλή Χριστίνα (ΠΕ Γεωπόνων) 
 
∆)     Τον ορισµό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την πρόσκληση ΑΤ08 µε  υποέργα 
(i) «∆ράσεις και µέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης» 
(ii) «Ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία - 
πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισµό – τουρισµό και περιβάλλον» 
 αποτελούµενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου 

• Ηλιάδη Ισαάκ (ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• Κουρουµπλή Νικόλαο (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών) 

• Αποσέρκογλου Παναγιώτα (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και Εξωτερικών Χώρων) 
 
Ε)  Τον ορισµό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την πρόσκληση ΑΤ12 αποτελούµενη από τους παρακάτω 
υπαλλήλους του ∆ήµου 

• Καφαντάρη Ηλία (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• Ηλιάδη Ισαάκ (ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) 

• Μούκα Γεώργιο (∆Ε Οδηγών)» 
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Η κ Τερζοπούλου τόνισε ότι το πρόγραµµα Αν. Τρίτσης πρόκειται για ένα πολύ ευέλικτο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο και θα επιθυµούσε να έχει µεγαλύτερη ενηµέρωση για τον σχεδιασµό από µέρους της ∆ηµοτικής 
Αρχής  των προτάσεων που θα υποβάλλει ο ∆ηµος Εορδαίας , σ’αυτό συµφώνησαν και τα µέλη Στ. Μπίγγας 
και Ευσ. Κοκκινίδης.   
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 75/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις µε αρ. πρωτ. 18214/29/09/2020, µε αρ. πρωτ. 18215/29/09/2020,µε αρ. πρωτ. 19576/19/10/2020, µε 
αρ. πρωτ. 14576/24/07/2020   προσκλήσεις του  προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» συγκροτούνται επιτροπές ∆ιερεύνησης Τιµών ως κατωθι: 

Α)   για την πρόσκληση ΑΤ04 η Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών συγκροτείται από τις παρακάτω υπαλλήλους 
του ∆ήµου 

• Τσακµάκη Αναστασία (ΠΕ ∆ιοικητικού) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• ∆επάστα Ευαγγελία (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού). 

• Κεσίδου Παρασκευή (∆Ε ∆ιοικητικού). 
 
Β)  για την πρόσκληση ΑΤ06 η Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους 
του ∆ήµου 

• Ηλιάδη Ισαάκ (ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• Κουρουµπλή Νικόλαο (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών) 

• Αποσέρκογλου Παναγιώτα (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και Εξωτερικών Χώρων) 
 
Γ)   για την πρόσκληση ΑΤ08 η Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών µε  υποέργα: 
(i) «∆ράσεις και µέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιµετώπιση κινδύνων» 
  (ii) «∆ράσεις προστασίας του πληθυσµού από την εξάπλωση της πανδηµίας του COVID-19» 
 συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου 

• Ιωαννίδου Μαρία (ΠΕ Πληροφορικής) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• Ταταρίδη Θεόφιλο (ΤΕ Πληροφορικής) 

• Κανλή Χριστίνα (ΠΕ Γεωπόνων) 
 
∆)    για την πρόσκληση ΑΤ08 η Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών µε  υποέργα 
(i) «∆ράσεις και µέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης» 
(ii) «Ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία - 
πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισµό – τουρισµό και περιβάλλον» 
 συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου 

• Ηλιάδη Ισαάκ (ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• Κουρουµπλή Νικόλαο (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών) 

• Αποσέρκογλου Παναγιώτα (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και Εξωτερικών Χώρων) 
 

ΑΔΑ: 6Ο4ΞΩΡ6-9ΝΛ



 4

Ε)  για την πρόσκληση ΑΤ12 η Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους 
του ∆ήµου 

• Καφαντάρη Ηλία (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών) ως πρόεδρο της επιτροπής. 

• Ηλιάδη Ισαάκ (ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) 

• Μούκα Γεώργιο (∆Ε Οδηγών)» 
2. Έργο των προαναφερόµενων επιτροπών είναι α) σύνταξη πρακτικού διερεύνησης τιµών β) σύνταξη πίνακα 
προσδιορισµού µέσων τιµών γ) συγκέντρωση 3 προσφορών , ενηµερωτικών φυλλαδίων  για τον εξοπλισµό 
(επιλέξιµο και µη) που αφορά η κάθε Πρόσκληση στην οποία έχουν οριστεί.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  75/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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