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ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις ανάγκες σύνταξης μελετών  
προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 
Πρακτικό της με αριθμό 7ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 9η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 
έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3045/05-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η 
πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 
10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  

                          ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         

Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1.Τσιροζίδης Ιωάννης   

2.Χατζησάββας Μηνάς  

3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

Παρών στη τηλεδιάσκεψη ήταν και ο σύμβουλος κ.  Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος). 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 3122/8-3-2021 εισήγησή του,  η 

οποία έχει  ως εξής : 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις 

1) Της παρ. 3 του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016, “Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια 

βάση για τις συµβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση 

δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριµένης/ων σύµβασης ή συµβάσεων», η οποία 

συνεχίζει αναφέροντας «Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά 

περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων 

που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης», 

2) Της παρ. 4 του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε την οποία, “Με την απόφαση 

της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και οι ιδιότητες των µελών, η 

λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα 

ανωτέρω”, 

3)Του  άρθρου 72 παρ. στ) του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήµερα µε το άρθρο 40 του Ν. 

4735/2020, σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή “…Αποφασίζει την κατάρτιση των 

όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής 

δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς 

επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους” 

4) Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥ∆Ε/ΥΠΕΣ), στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έχει δηµοσιευτεί , καλώντας τους 

δήµους της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις  χρηµατοδότησης έργων και προµηθειών, η 

Πρόσκληση ΑΤ14 µε αρ. πρωτ. 20003/27-10-2020 και µε τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 

2021», Άξονας Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός»  

Μέσω της πρόσκλησης αυτής, οι ∆ήµοι της Χώρας καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις 

χρηµατοδότησης δράσεων που αποσκοπούν:  

� στην ανάδειξη του ιστορικού έπους µέσω έργων και δράσεων, στο πλαίσιο της 

συµπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.  

� στην αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για 

την ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των τεκµηρίων της σηµαντικής πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της Ελλάδας του 1821,  

� στην προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και στην 

ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισµού.  

Ο ∆ήµος µας σχεδιάζει να υποβάλλει Αίτηση χρηµατοδότησης µε θέµα «Η Καισαριανή ως 

πρότυπο διαχείρισης και αξιοποίησης της ιστορικής µνήµης στο δηµόσιο χώρο».  

Το Έργο αφορά: α) τη συγκέντρωση, διαχείριση και αξιοποίηση των πολιτισµικών πόρων της 

Καισαριανής για την ανασύσταση της τοπικής ιστορίας µε σύγχρονα επιστηµονικά και 

τεχνολογικά µέσα και τη βέλτιστη µαθησιακή εµπειρία, και β) την αξιοποίηση των εργαλείων 
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της ∆ηµόσιας Ιστορίας προκειµένου η Καισαριανή να αποτελέσει πόλη µοντέλο µελέτης της 

ιστορίας του 20ου αιώνα. 

Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, σε συνεργασία µε εξειδικευµένο Εξωτερικό Σύµβουλο, θα 

ετοιµάσουν τους φακέλους των προτάσεων που πρέπει να υποβληθούν για την χρηµατοδότηση 

του έργου  

Σύµφωνα µε την ανωτέρω πρόσκληση το αίτηµα χρηµατοδότησης θα πρέπει να συνοδεύεται 

και από τεκµηρίωση του προϋπολογισµού των προµηθειών «Συγκεκριµένα θα πρέπει να 

προσκοµισθεί Πρακτικό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών συνοδευόµενο από Πίνακα 

προσδιορισµού µέσων τιµών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιµοκαταλόγους υλικών, 

ενηµερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δύο ή τρεις ανεξάρτητους µεταξύ τους προµηθευτές), 

εφόσον απαιτείται.» 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η συγκρότηση Επιτροπής ∆ιερεύνησης 

Τιµών για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Χρυσοβέργης ∆ηµήτριος  

ΠΕ∆ιοικητικού- Οικονοµικού 

Γουρζουλίδης Γεώργιος ειδικός 

συνεργάτης  

Μπουτίνος Αναστάσιος ΠΕ καθηγητών Ευαγγελάτου Μαρία ΤΕ Μουσικών

  

 

Ζιούτος  Γεώργιος  ΠΕ ∆ιοικητικού Πορίχη  Ζηνοβία  ∆Ε ∆ιοικητικού 

Έργο της Επιτροπής θα είναι, η συλλογή προσφορών, τιµοκαταλόγων, ενηµερωτικών 

φυλλαδίωνκ.λπ. σχετικά µε τις προµήθειες και υπηρεσίες που αφορούν την Πρόσκληση και η 

σύνταξη του σχετικού Πρακτικού τεκµηρίωσης το οποίο θα συνοδεύεται από Πίνακα 

προσδιορισµού µέσων τιµών. Η Επιτροπή θα γνωµοδοτήσει για την τεκµηρίωση του 

προϋπολογισµού της κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε  για την λήψη απόφασης έγκρισης της συγκρότηση της 

Επιτροπής ως ανωτέρω 

                                                              
                                                         

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 

3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οR ψιν:   
 

• Την εισήγηση του Δημάρχου. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει    

• Το άρθρο 221 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016 

• Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 20003/27-10-2020 πρόσκληση ΑΤ14 του Υπουργείου 

Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
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«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, 
Τουρισμός και Αθλητισμός». 

 

Ο σύμβουλος κ. Πολυχρονάκης Συμεών ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Α) Εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις ανάγκες σύνταξης 
μελετών  προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 
Β) Ορίζει ως µέλη της Επιτροπής τους κάτωθι 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Χρυσοβέργης Δημήτριος  
ΠΕΔιοικητικού- Οικονομικού 

Γουρζουλίδης Γεώργιος ειδικός 
συνεργάτης 

Μπουτίνος Αναστάσιος ΠΕ καθηγητών Ευαγγελάτου Μαρία ΤΕ Μουσικών 

Ζιούτος  Γεώργιος  ΠΕ Διοικητικού Πορίχη  Ζηνοβία  ΔΕ Διοικητικού 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2021 
 

 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                                      

                                                                                      1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                            5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                  

                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       09/03/2021 

                                                                     

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                   
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            

                                                                           

                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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