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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.  ΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  ΤΙΜΩΝ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ-11 ΤΗΣ ΕΥΔΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΔΡΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΠΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)».

Σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου  2021 και  ώρα 10:00 π.μ.  συνεδρίασε  με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. 
πρωτ. 2.760/1-3-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, 
τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να 
συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

1.  Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος 

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων  του  Δήμου που  στην  ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα  που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο  Πρόεδρος  κηρύσσει  την έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής κι  ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει  νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

1. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους. 
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2. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & Έτοιμου σκυροδέματος»  ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 4 
(Αρ. μελ. 46Π/20).

3. Συγκρότηση  τριμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  που 
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης  προμήθειας  με τίτλο  «Προμήθεια  & Εγκατάσταση ευφυούς συστήματος 
διαχείρισης  και  παρακολούθησης  παρόδιας  ελεγχόμενης  στάθμευσης  με  χρήση 
εμβυθισμένων αισθητήρων στον δήμο Έδεσσας».

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 2.439/22-2-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής και  Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

      Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ  
ΥΠΕΣ) με την αριθμ. ΑΤ11/14578/24-07-2020 Πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών  
καλεί τους Δήμους της Χώρας, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν  
στο  Πρόγραμμα  «Αντώνης  Τρίτσης»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Ποιότητα  ζωής  και  
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Ο  Δήμος  Έδεσσας  με  την  προτίθεται,  σύμφωνα  με  την  404/2020  απόφαση  της  
Οικονομικής Επιτροπής,  να υποβάλλει  αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο: «Αντισεισμική 
προστασία (προσεισμικός έλεγχος) Δήμου Έδεσσας» με αντικείμενο τις μελέτες / έργα για  
τον προσεισμικό έλεγχο και  ακολούθως για τις παρεμβάσεις  αντισεισμικής θωράκισης  
των  σχολείων  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου  Έδεσσας,  
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Παράλληλα  και  επί  ποινή  αποκλεισμού  είναι  υποχρεωτικό  το  υποέργο  «Δράσεις  
ενημέρωσης  –  πληροφόρησης  –  ευαισθητοποίησης».  Οι  Δράσεις  ενημέρωσης  –  
πληροφόρησης  –  ευαισθητοποίησης  με  την  συνεργασία  των  αρμόδιων  επιστημονικών  
φορέων (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ κλπ) και υπηρεσιών (πυροσβεστική, πολιτική προστασία κλπ), έχουν  
ως  στόχο  την  διεύρυνση  της  κοινωνικής  αντισεισμικής  συνείδησης  και  εμπέδωσης  
αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση,  
προκειμένου να γνωρίζει ο πολίτης τι πρέπει να κάνει πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά  
από ένα σεισμό, ώστε να προστατεύσει αποτελεσματικά τη ζωή και την περιουσία του. Στο  
πλαίσιο λοιπόν του υποέργου απαιτείται παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης  
του κοινού μεταξύ των οποίων απαιτείται και η προμήθεια έντυπου υλικού.

Στο κεφ. 5 της Πρόσκλησης «Οδηγίες υποβολής προτάσεων – Δικαιολογητικά ένταξης» της  
πρόσκλησης  ορίζεται  ότι  «Για  τις  προμήθειες/εξοπλισμό,  για  τεκμηρίωση  των  
προϋπολογισμών  τους  θα  πρέπει  να  προσκομισθεί  Πρακτικό  Επιτροπής  Διερεύνησης  
Τιμών  συνοδευόμενο  από  Πίνακα  προσδιορισμού  μέσων  τιμών  υλικών  ή/και  από  
σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές  
από δύο ή τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον απαιτείται».
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω απαιτείται η συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης  
Τιμών,  η  οποία  θα  αποτελείται  από  τρία  μέλη.  Η  Επιτροπή  οφείλει  να  προσκομίσει  
Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται  στην  
ανωτέρω πρόσκληση. Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί  
στη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής και να ορίσει τα μέλη αυτής.

                                                           Εισηγούμαστε:

Τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της  
ΕΥΔΕ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  αποτελούμενη  από  τρία  (3)  μέλη  με  τα  
αναπληρωματικά τους, υπαλλήλους του Δήμου Έδεσσας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Μεταξάς                                                  Πρόεδρος Επιτροπής

Ηλίας Γκουγιάννος                                                     Τακτικό μέλος

Ελένη Ψυχογυιού                                                         Τακτικό μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γρηγόριος Διγγόλης                                                 Αναπλ. Πρόεδρος

Φανή Γιούσμη                                                     Αναπληρωματικό μέλος

Ευστράτιος Βιληγέννης                                          Αναπληρωματικό μέλος

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ.  2.439/22-2-2021 εισήγηση 
της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  και  Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  40  παρ.  1ί  του  Ν.  4735/20120  (  ΦΕΚ   Α΄197) 
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,  νέο  πλαίσιο  επιλογής  διοικήσεων 
στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος 
και  τις  διατάξεις  τον  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις 
Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 
2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
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       Συγκροτεί την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-
11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 
αντισεισμικής  προστασίας  (προσεισμικός  έλεγχος)»,  η  οποία  αποτελείται  από  τους 
κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου;

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Μεταξάς                                                  Πρόεδρος Επιτροπής

Ηλίας Γκουγιάννος                                                     Τακτικό μέλος

Ελένη Ψυχογυιού                                                         Τακτικό μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γρηγόριος Διγγόλης                                                 Αναπλ. Πρόεδρος

Φανή Γιούσμη                                                     Αναπληρωματικό μέλος

Ευστράτιος Βιληγέννης                                          Αναπληρωματικό μέλος

  Σε  εφαρμογή  του  με  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 
εγγράφου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  υποχρεούνται  από  την  κτήση  της 
συγκεκριμένης ιδιότητας τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την 
Επιτροπή, σε υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της 
ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες 
διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:25 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 55/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 8-3-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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