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                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  8/2021 (δια περιφοράς) συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Παλαμά.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
5  2  /2021  

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                 

ΘΕΜΑ:   6  ο             Π     Ε     Ρ     Ι     Λ     Η     Ψ     Η  
«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης

Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου
Εσωτερικών»

Στον Παλαμά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021,
ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα και  ώρα  11.00  π.μ συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση,  δια
περιφοράς,  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Παλαμά,  ύστερα  από  την  υπ΄  αριθμ.  Πρωτ.:
1910/03-03-2021  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 75 παρ. 5 του Ν. 4555 / 2018.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και
σύμφωνα  με  τις  από  11  –  03  –  2020  και  30  –  03  –  2020  ΠΝΠ  «Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  Covid-19  και  της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με τις αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13 – 03 -
2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ)  και  20930  /  31  –  03  –  2020  (ΑΔΑ:  6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)
εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:

A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΩΝ
2. ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ
3. ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ >> ΠΑΡΩΝ
6. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ >> ΠΑΡΟΥΣΑ
7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ >> ΠΑΡΩΝ

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πέτρου Σωτηρία για  την  τήρηση
των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος  αναφερόμενος  επί  του  6ου θέματος ημερήσιας διάταξης είπε  στη Οικονομική
Επιτροπή  τα παρακάτω: 

«Κύριοι  συνάδελφοι.
Θέτω υπ’ όψιν σας τα εξής :
1. Την από 03-03-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής για το εν λόγω θέμα, η οποία έχει ως εξής:
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«ΘΕΜΑ : Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ
του  Υπουργείου Εσωτερικών.

ΣΧΕΤ. :  α) Η υπ’ αρ. 14578/24-7-2020 (ΑΔΑ ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) Πρόσκληση ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ Υπουργείου
Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων,
της  υπαίθρου  και  των οικισμών»,  με  τίτλο  «Δράσεις  για  υποδομές  που  χρήζουν  αντισεισμικής
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».
β) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α’) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Με  την  (α)  σχετική  πρόσκληση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  την  υποβολή  αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  στον άξονα προτεραιότητας  «Ποιότητα
ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο : «Δράσεις
για  υποδομές  που  χρήζουν  αντισεισμικής  προστασίας  (προσεισμικός  έλεγχος)»  καλούνται  οι
Δήμοι της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις,  προκειμένου να ενταχθούν στο προαναφερόμενο
πρόγραμμα.

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, για : 
- Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού

Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών αρμοδιότητας του Δικαιούχου, βάσει των προδιαγραφών του
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας(Ο.Α.Σ.Π.).

-  Εκπόνηση  Μελέτης  Αποτίμησης  –  Ανασχεδιασμού  (Στατικής  Επάρκειας)  &  Τευχών
Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης
Τεκμηρίωσης και τέλος

-  Υλοποίηση  του  φυσικού  αντικειμένου  μελετών  Αποτίμησης  –  Ανασχεδιασμού  (Στατικής
Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά το ανωτέρω.

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.

Ο  Δήμος  Παλαμά  προτίθεται  να  υποβάλλει  για  χρηματοδότηση  πρόταση  «Προσεισμικός
έλεγχος  κρίσιμων  υποδομών  του  Δήμου  Παλαμά»,  στην  οποία  θα  συμπεριλαμβάνεται  το
υποχρεωτικό υποέργο της Δράσης ενημέρωσης.

Στο  κεφ.  5  «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».

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.
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στη συγκρότηση της εν λόγω
Επιτροπής και να ορίσει τα μέλη αυτής.»

2. Την υπ’ αρ. 14578/24.7.2020 (ΑΔΑ ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) Πρόσκληση ΑΤ-11 υποβολής

αιτήσεων  χρηματοδότησης  στον  τίτλο  «Δράσεις  για  υποδομές  που  χρήζουν  αντισεισμικής
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  της  ΕΥΔΕ  Υπουργείου
Εσωτερικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την από 03-03-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς
Τμήματος Προγραμματισμού,  Οργάνωσης και  Πληροφορικής ,  την υπ’  αρ.  14578/24.7.2020
(ΑΔΑ  ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ)  Πρόσκληση  ΑΤ-11  υποβολής  αιτήσεων  χρηματοδότησης  της  ΕΥΔΕ
Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις των άρθρων 103-105 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄),
τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’) και από την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
4735/2020  (ΦΕΚ  197  Α’),  τις  διατάξεις  του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133  Α΄),  και  μετά  από
συζήτηση, ομόφωνα.

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ε   Ι

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 Παλαμά, ως εξής:

Πρόεδρος Επιτροπής Νταρντάνη Γιαννούλα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Τακτικό Μέλος Δημουλά Αναστασία, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Τακτικό Μέλος Παζάρας Χρήστος, ΤΕ Πληροφορικής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αναπληρωματικός Πρόεδρος Ξένος Κωνσταντίνος,  ΠΕ9 Γεωπόνων.
Αναπληρωματικό Μέλος Καραμαλίγκας Γεώργιος,  ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών.
Αναπληρωματικό Μέλος Μάντζος Άρης,  ΠΕ Κοινωνιολόγων.

Η απόφαση πήρε τον αύξοντα αριθμό 52/2021.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
       

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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