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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 187/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  22ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-6-2021 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. 12936/18-6-2021 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 οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθµ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος « 
Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Τσεχελίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Σπόντης ∆ηµήτρης 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος κ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. ∆ηµ. Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  O Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και ανέφερε τα 

εξης: 

« Θέµα : Σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρόσκλησης του  Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 

«∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων» µε τίτλο 

«∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 

  Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα 

προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 

Πόρων» µε τίτλο «∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου» προβλέπει τη χρηµατοδότηση των δήµων για τη δηµιουργία και τη δικτύωση Πράσινων 

Σηµείων και Γωνιών Ανακύκλωσης.   

Για τις σχετικές προµήθειες, όπως κινητό πράσινο σηµείο (ειδικό όχηµα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιµων 

υλικών), όχηµα ευαισθητοποίησης µαθητών, κινητό πράσινο σηµείο κατ’ οίκον αποκοµιδής ογκωδών 

ανακυκλώσιµων υλικών,   σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µε αρ. πρωτ. 4460/25-052020 ΕΥ∆ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ συνηµµένη πρόσκληση, απαιτείται ο ορισµός Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών. Έργο της εν λόγω 

επιτροπής είναι η συλλογή προσφορών, τιµοκαταλόγων, ενηµερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π. για τον εξοπλισµό 
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(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  

 Τον ορισµό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την προαναφερόµενη πρόσκληση, 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)» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 187/2021 

                                               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 εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Συστήνει Επιτροπή διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρόσκλησης του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση 
και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων» µε τίτλο «∆ηµιουργία 
Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 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)» 
2. 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. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  187/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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