
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

Απόσπασμα από το πρακτικό 32/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 
 

        Σήμερα, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/126/16316 - 

20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 

έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 
των Δήμων», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

12843/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισµός Επιτροπής Διερεύνησης Τιµών στο πλαίσιο της υποβολής 
πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 
«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» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών  

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  

2. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  

3. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

4. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
5.   Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
 

Απόντες 

 

1.  Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 
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    Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών διεκπεραίωσε η 
Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την 
Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος. 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ) εξέδωσε πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 19576/19-10-2020, με Κωδικό Πρόσκλησης 
ΑΤ08 και τίτλο «Smartcities, 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 » για την 
υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση ». 

Με την παρούσα πρόσκληση, προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρονικής  πλατφόρμας για την 
οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας 
και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Δωρίδας, η οποία θα αποτελέσει ολοκληρωμένη 
δράση  καθώς περιλαμβάνει ένα σύνολο τομέων τους οποίους ο δήμος πρόκειται να 
χρησιμοποιήσει για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο τομέα των ευφυών 
συστημάτων/εφαρμογών, αλλά και στους τομείς της κινητικότητας/ασφάλειας/ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης/πολιτισμού-τουρισμού και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Η ολοκληρωμένη δράση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον Δήμο θα περιέχει 
Εφαρμογές-Συστήματα οι οποίες θαχρησιμοποιούνται από τους πολίτες χωρίς χρέωση και θα 
διευκολύνουν τους πολίτες σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτικής προστασίας, ανάπτυξης 
της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της ανάδειξης του τουρισμού και του πολιτισμού. 
Ορισμένα παραδείγματα των ψηφιακών εφαρμογών θα είναι : Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Πόλης, 
Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων στα Πάρκινγκ της περιοχής, Εφαρμογή Κράτησης 
Θέσεων για Επιχειρήσεις Εστίασης, Τιμοκατάλογοι Προϊόντων Εμπορικών 
καταστημάτων, Μενού Επιχειρήσεων Εστίασης, Εφαρμογές Social Gaming, Σύστημα 
«Οδηγός του Επισκέπτη», Σύστημα ενημέρωσης για θέσεις Παρκινγκ Εφαρμογή 
SmartCity τύπου Taxibeat ή Uber, από τα ταξί της περιοχής,  Σύστημα προώθησης της 
συλλογικής χρήσης ιδιωτικών οχημάτων κ.α. 

Στην εν λόγω πρόσκληση απαιτείται  τεκμηρίωση του προϋπολογισμού για τις προμήθειες. 
Συγκεκριμένα απαιτούνται: Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιµών και Πίνακας 
προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους 
υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ. (προσφορές από τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ 
τους προμηθευτές). 

Προκειμένου ο Δήµος, στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΩΡΙΔΑΣ» να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσει το έργο 
εισηγούμαστε: 

1. Τη σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες της Πράξης : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ» με σκοπό την τεκμηρίωση του 
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προϋπολογισμού για την υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smartcities, 
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    » στον 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ψηφιακή Σύγκλιση».  

2. Τον ορισμό ως μέλη της επιτροπής διερεύνησης τιμών τους υπαλλήλους του Δήμου 
Δωρίδος 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Διεύθυνση/ Τμήμα 

1. Λάμπος Παναγιώτης Π.Ε Οικονομικού Αυτ. Τμ. Οικονομικών  Υπηρεσιών 

2. Τίτου Δέσποινα Δ.Ε  Διοικητικού Γραφείο Δημάρχου 

3. Μπαουστάνου Ιωάννα Δ.Ε Διοικητικού Κ.Ε.Π. Γλυφάδας 

 

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκοµίσει Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης 
Τιµών και 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). 

 

                                 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  
 

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

2.Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος 

 

         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

1.Εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες της Πράξης : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ» με σκοπό την τεκμηρίωση του 
προϋπολογισμού για την υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smartcities, 
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    » στον 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ψηφιακή Σύγκλιση».  

2.Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, τους υπαλλήλους του Δήμου 
Δωρίδος : 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Διεύθυνση/ Τμήμα 
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1. Λάμπος Παναγιώτης Π.Ε. Οικονομικού Αυτ. Τμ. Οικονομικών  Υπηρεσιών

2. Τίτου Δέσποινα Δ.Ε. Διοικητικού Γραφείο Δημάρχου 

3. Μπαουστάνου Ιωάννα Δ.Ε. Διοικητικού Κ.Ε.Π. Γλυφάδας 

 

 

   Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  221/2020. 
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 
                        ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 
                                  Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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