
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   338/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Επενδύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ». 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του 
Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως 
ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 19299/10-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                  Μπάντης Ιορδάνης                                    
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                             Γρομπανόπουλος Τρύφων  
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Γυρίκη Ελένη 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:  

1. Την Πρόσκληση του Προγράμματος Επενδύσεων «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»  

2. Ότι για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια του 
Προγράμματος Επενδύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» για το 
έργο με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου 
Αμυνταίου» απαιτείται μεταξύ άλλων και πρακτικό επιτροπής διερεύνησης 
τιμών.  

3. ότι για να γίνει αυτή η διερεύνηση, απαιτείται η συγκρότηση τριμελούς 
επιτροπής, η οποία προτείνεται να αποτελείται από τους κάτωθι:   

α) Αναστάσιος Κατσουπάκης , ως Πρόεδρος   

β) Αναστασία Αλληλόμη ως μέλος και   
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γ) Χρήστος Τζώρτζης ως μέλος  

Ο ρόλος της επιτροπής αυτής θα είναι διερευνητικός ως προς την αναζήτηση 
προσφορών (τεχνικών φυλλαδίων, τεχνικών προδιαγραφών και τιμών) έως τρεις 
προμηθευτές, του αντικειμένου της προμήθειας του έργου «Δράσεις Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού του Δήμου Αμυνταίου» και πάντοτε σύμφωνα με τις 
καταγεγραμμένες ανάγκες και απαιτήσεις του αρμόδιου τμήματος του Δήμου 
Αμυνταίου και κατόπιν τη σύνταξη του «πρακτικού διερεύνησης τιμών» στο οποίο 
θα αναγράφονται οι προμηθευτές και οι υποβληθείσες προσφορές (τεχνικά 
φυλλάδια (prospects – brochures), τεχνικές προδιαγραφές και τιμές).   

Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ως ισχύουν. 
2. Την πρόσκληση με κωδ. 08_ΕΠΑΝΕΚ (αρ. πρωτ. 1296/01-08-2022) 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
3. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει Τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ (αρ. πρωτ. 1296/01-08-2022) του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΟΤΑ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου 
Αμυνταίου: 

1. ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Αναστάσιος, πρόεδρο της επιτροπής, 
2. ΑΛΛΗΛΟΜΗ Αναστασία, μέλος  της επιτροπής και 
3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Χρήστος, μέλος της επιτροπής. 

Ο ρόλος της επιτροπής αυτής θα είναι διερευνητικός ως προς την αναζήτηση 
προσφορών (τεχνικών φυλλαδίων, τεχνικών προδιαγραφών και τιμών) έως 
τρεις προμηθευτές, του αντικειμένου της προμήθειας του έργου «Δράσεις 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμυνταίου» και πάντοτε 
σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και απαιτήσεις του αρμόδιου 
τμήματος του Δήμου Αμυνταίου και κατόπιν τη σύνταξη του «πρακτικού 
διερεύνησης τιμών» στο οποίο θα αναγράφονται οι προμηθευτές και οι 
υποβληθείσες προσφορές (τεχνικά φυλλάδια (prospects – brochures), 
τεχνικές προδιαγραφές και τιμές).   

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 333/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

           Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                                                                                                     
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