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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
31.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 107/2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο
Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της
Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899) Κ.Υ.Α., μετά από την 6254/24-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Γυμνόπουλος Κοσμάς
4) Κατζικάς Γεώργιος 5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Κουσίδης Γεώργιος 7) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου
Κυριακή.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Μανωλόπουλος Βασίλης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
Με την υπάρ. 385/2020 απόφαση ΟΕ , λήφθηκε η σύμφωνη γνώμη για υποβολή πρότασης στην
Πρόσκληση AT04
της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με αρ. πρ. 19576/19-10-2020 και 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 προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή
Σύγκλιση».
Μέσω της ανωτέρω πρόσκλησης καλούνται οι Δήμοι της Χώρας προκειμένου να υποβάλλουν
προτάσεις χρηματοδότησης έργων που αφορούν την επίλυση προβλημάτων μέσω ευφυών
πληροφοριακών συστημάτων καθώς η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 αποτελεί έναν
καινούργιο παράγοντα που εντείνει τα προβλήματα, κυρίως των αστικών κοινωνιών, της
καθημερινότητας των πολιτών, της τοπικής οικονομίας και της λειτουργίας της δημόσιας
διοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό, και υπό τις εντεινόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ευφυείς τεχνολογίες
και δράσεις δύναται να προσφέρουν πολυπληθή εργαλεία για την ασφάλεια και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες, αλλά και τη
βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
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Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης, ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης προτίθεται να
υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». Η
εν λόγω πράξη θα αποτελείται από μία (1) αίτηση:
Στο κεφ. 5 της εν λόγω πρόσκλησης αναφέρεται ότι το αίτημα χρηματοδότησης θα πρέπει να
συνοδεύεται και από τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας «Συγκεκριμένα 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 ανεξάρτητους μεταξύ τους
προμηθευτές), εφόσον απαιτείται.»
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιερεύνησης
Τιμών για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, με τον ορισμό των
κάτωθι υπαλλήλων του ∆ήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης:
1. Κωνσταντίνος Κόγκας ΠΕ Πληροφορικής
2. Καλαμποκάς Μιχαήλ, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
3. Τριαντάφυλλος Αγγελίδης, ΠΕ πολιτικών Μηχανικών
Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό Επιτροπής διερεύνησης τιμών,
συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.
Κατόπιν των ανωτέρω
Καλείται η Οικονομική επιτροπή
1. Να εγκρίνει ή μη τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια
εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ««ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» και να ορίσει τα μέλη αυτής.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων
Α) Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο
Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Κόγκας ΠΕ Πληροφορικής
2. Καλαμποκάς Μιχαήλ, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
3. Τριαντάφυλλος Αγγελίδης, ΠΕ πολιτικών Μηχανικών
Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό Επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με
όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.
- Η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση για την ανατροπή»
δηλώνει ΑΠΟΧΗ λόγω διαφωνίας με διαδικασίες διεξαγωγής του συμβουλίου.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 1.4.2021
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O Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος
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