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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθμ. 13/2020 
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης 

 
Αριθμός απόφασης 126./2020  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 
αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχύοντας την 
εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the 
implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)  
 
 

Στην Κατερίνη, 17 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. οικ. 9541/13.3.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 
75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες των αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18 αντίστοιχα. 
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν εννέα (9) μέλη, 
δηλαδή: 

 
 

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1. 1.  Δημήτριος Μορφακίδης 
2. 2.  Ιωάννης Συμεωνίδης 
3. 3.  Γεώργιος Νταντάμης 
4. 4.  Γεώργιος Τσιαλός 
5. 5.  Νικόλαος Τσιαμπέρας 
6. 6.  Λάζος Ντόντης 
7. 7.  Αθανάσιος Γκούνας 
8. 8.  Απόστολος Λιακόπουλος 
9. 9.  Δημήτριος Βαϊνάς 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

 

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας ύστερα 
από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών 
κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ πρωτ: 
18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 
  Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μορφακίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε συζήτηση και λήψη απόφασης 
για το 2o θέμα [Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την 
υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP 
AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)] εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον διότι η Δ/νση Προγραμματισμού 
Διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων εκ παραδρομής (φόρτος εργασίας ως προς την 
λήψη μέτρων εξαιτίας της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) δεν απέστειλε εγκαίρως την εισήγηση ώστε να 
συμπεριληφθεί  στην πρόσκληση.  Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και στη συνέχεια ο 
πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών: 
I.Το από 10.3.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού & Υποστήριξης 
Αιρετών Οργάνων που έχει ως εξής: 
“ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη 
του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR - 
LIFE17 IPC/GR/000006)  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ. Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

ΑΔΑ: ΩΥΟ8ΩΕΤ-6ΥΗ



2 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Την αριθμ.166/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΒΙΩΕΤ-7ΞΥ)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή 
του Δήμου Κατερίνης στην υποβολή πρότασης στο έργο LIFE IP. 

5. Την αριθμ.(2018)3643519/09-07-2018 έγκριση της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
6. Την από 21-12-2018 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Executive Agency for Small and Mediumsized Enterprises 
(EASME) και του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικός LIFE17 
IPC/GR/000006).   

7. Την αριθμ.11544/30-01-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, για την έγκριση ένταξης του 
έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα (LIFE-IP 
AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)» στη ΣΑΕ 075/2 του ΠΔΕ 2019 με κωδικό 2019ΣΕ07520000(ΑΔΑ: 
6ΡΑΟ465ΧΙ8-45Ω). 

8. Την αριθμ.88/04-03-2019 (ΑΔΑ: 9Θ4ΛΩΕΤ-ΦΤΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση ανοίγματος 
τραπεζικού λογαριασμού στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE IP στον τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή ως προαπαιτούμενο για την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας στο εγκεκριμένο έργο LIFE-IP 
AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006».  

9. Το από 03-04-2019 Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικός LIFE17 
IPC/GR/000006) μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή Δικαιούχου» και του Δήμου Κατερίνης. 

10. Την αριθμ.12516/27-03-2019 απόφαση Αντιδημάρχου «Συγκρότηση και ορισμό Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου έργου LIFE Integrated Projects Climate Action (LIFE-IP AdaptInGR), με τίτλο «Ενισχύοντας την 
εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of 
adaptation policy across Greece)». 

11. Την αριθμ.34010/23-08-2019 (ΑΔΑ: Ψ00ΤΩΕΤ-5Ι4) απόφαση Αντιδημάρχου «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
12516/27-3-2019 απόφασης περί συγκρότησης και ορισμού Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου έργου 
LIFE Integrated Projects Climate Action (LIFE-IP AdaptInGR), με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across 
Greece)». 

12. Την αριθμ.46587/07-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ24ΣΩΕΤ-ΓΨΗ) απόφαση Αντιδημάρχου «Τροποποίηση της υπ΄αριθ. πρωτ. 
οικ. 34010/23-08-2019 απόφασης περί συγκρότησης και ορισμού Ομάδας Έργου». 

13. Την αριθμ.334/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΒ3ΩΕΤ-1ΡΓ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εγγραφή στον ετήσιο 
προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης ποσού που αφορά στην τμηματική χρηματοδότηση του έργου Boosting the 
implementation of adapting policy across Greece (ADAPTING) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+. 

14. Το γεγονός ότι η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement) που υπεγράφη μεταξύ του EASME και του ΥΠΕΝ 
προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ( Παράρτημα Ι, άρθ. ΙΙ.11, σελ 31-32 και άρθ. ΙΙ.19, σελ 41) με 
εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα αναλάβουν  την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων του Δήμου Κατερίνης, ως 
εταίρου στο εν λόγω έργο. 

15. Την αριθμ.504/18-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΜΚΩΕΤ-Μ4Λ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα αναλάβουν την κάλυψη 
μέρους των υποχρεώσεων του Δήμου Κατερίνης, ως εταίρου στο εν λόγω έργο. 

16. Την αριθμ.οικ.55375/31-12-2019 (ΑΔΑ:6ΙΨΓΩΕΤ-Δ2Δ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του LIFE -IP. 

17. Την αριθ.9/2020 (ΑΔΑ:ΩΑΨΠΩΕΤ-ΠΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 
αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής 
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across 
Greece (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)». 

18. Το συνημμένο Πρακτικό Αξιολόγησης. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τη λήψη απόφασης με θέμα «Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 
αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για 
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την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece 
(LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)»  
Τυχόν ενστάσεις κατά του Τελικού Πίνακα Κατάταξης υποβάλλονται απευθείας στο Δήμο Κατερίνης εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης 
αποδοχής αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr). Μετά την 
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, ο ανωτέρω Πίνακας 
καθίσταται οριστικός και ο Δήμος Κατερίνης προβαίνει στη σύναψη σύμβασης έργου με τη μοναδική υποψήφια για τη 
θέση του Ειδικού Επιστήμονα, ως εξωτερικού συνεργάτη, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου έργου LIFE Integrated Projets Climate Action (LIFE – IP AdaptInGR 
– LIFE17 IPC/GR/000006), με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaption policy across Greece)”. 
 
II. Το  πρακτικό Αξιολόγησης συνεδριάσεων της 14.2.2020 και 6.3.2020 της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των 
αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντικείμενο την 
υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP 
AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)» από το οποίο προκύπτει, ο παρακάτω Τελικός Πίνακας κατάταξης 
υποψηφίων:  
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ 

ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ 

 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΚΑ 300 80 150 530 

 
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. 
      Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 και του 
άρθρου 3 του ν.4623/2019,  
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
  

    Εγκρίνει το από 14.2.2020 και 6.3.2020 πρακτικό Αξιολόγησης συνεδριάσεων της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντικείμενο την 
υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP 
AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006), καθώς και τον Τελικό Πίνακα κατάταξης υποψηφίων, ο οποίος έχει ως εξής: 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ 

ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ 

 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΚΑ 300 80 150 530 

 
    Τυχόν ενστάσεις κατά του Τελικού Πίνακα Κατάταξης υποβάλλονται απευθείας στο Δήμο Κατερίνης εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης 
αποδοχής αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr). Μετά την 
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, ο ανωτέρω Πίνακας 
καθίσταται οριστικός και ο Δήμος Κατερίνης προβαίνει στη σύναψη σύμβασης έργου με τη μοναδική υποψήφια για τη 
θέση του Ειδικού Επιστήμονα, ως εξωτερικού συνεργάτη, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου έργου LIFE Integrated Projets Climate Action (LIFE – IP AdaptInGR 
– LIFE17 IPC/GR/000006), με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaption policy across Greece). 

http://www.katerini.gr/
http://www.katerini.gr/
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   Η παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα αναρτηθεί στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr).” 
 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2020 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
 

 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 19.3.2020 
Ο Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
Δημήτριος Μορφακίδης                                                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                  Κ.Σ.                                                                                                                                                                                                          
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