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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη  

«Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο 

πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση 

με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης 

της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο 

της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών 

για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Δοξάτου»». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την αριθμ. 11842/11-11-2022 γραπτή 

πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-

2022).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκαν νόμιμα  

Παρουσία της Καραγιαννίδου Παρασκευής, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου 

για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 Τα θέματα 2ο και 3ο  της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν διότι 

συμπεριλήφθηκαν στην πρόσκληση εκ παραδρομής.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 38/17-11-2022  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 252/2022 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών  την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11742/9-11-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία   έχει ως εξής : 

«… 

ΘΕΜΑ : 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την 

προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο 

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα 

Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως 

υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων 

Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) 

του Δήμου Δοξάτου»  

 

ΣΧΕΤ: Η Α.Π.: Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ (1η Τροποποίηση 1296/01-

08-2022) 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την με 

Α.Π.: 1084/29-06-2022, (1η Τροποποίηση 1296/01-08-2022) Πρόσκληση με κωδικό 

08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», καλεί 

μεταξύ άλλων τους Δήμους για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας  03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». 

Ο Δήμος Δοξάτου στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης προτίθεται να 

υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών 

Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) 

του Δήμου Δοξάτου».  

Όπως ορίζει η εν λόγω πρόσκληση, στη μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 

του δήμου που θα συνοδεύει την προτεινόμενη πράξη και θα εκπονηθεί από 

ανεξάρτητο σύμβουλο, θα πρέπει να αποτυπώνεται και η κοστολόγηση των 

επιλεγμένων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα της Επιτροπής 

Διερεύνησης Τιμών του δικαιούχου δήμου, όπου θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα 

έρευνας αγοράς (τουλάχιστον τρεις μη δεσμευτικές προσφορές από τρεις 

ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές). Μάλιστα, στα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, ως 

συνημμένα στη μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, απαιτούνται 

η σύσταση, το παραδοτέο και το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, καθώς 
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και η έγκριση αυτών από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, με τρεις (3) μη 

δεσμευτικές προσφορές. 

Συνεπώς, για την τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού της προμήθειας είναι 

απαραίτητη η συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών προκειμένου να συντάξει 

σχετικό Πρακτικό συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών 

ή/και από σχετικές προσφορές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής 

Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα 

Προτεραιότητας  03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο 

Αιγαίο)», για την πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και 

Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Δοξάτου». 

αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Δοξάτου: 

 Καραγαϊτάνη Γιαννούλα, Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης, Προϊσταμένη 

του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας 

με αναπληρωτή τoν Κωνσταντίνο Χαρίση, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

 Αθανάσιο Λατσίνογλου, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος με αναπληρώτρια τη Μαρία Σωφρονιάδου, Πολιτικό 

Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Δημήτριο Βαρελά, Πολιτικό Μηχανικό, Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου 

Δοξάτου με αναπληρωματικό τον Θεόδωρο Ασβεστόπουλο, Μηχανολόγο 

Μηχανικό, Επιστημονικό Συνεργάτη του Δήμου Δοξάτου,  

Τα παραδοτέα της επιτροπής είναι το σχετικό Πρακτικό συνοδευόμενο από Πίνακα 

προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές.…» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Την με Α.Π.: 1084/29-06-2022, (1η Τροποποίηση 1296/01-08-2022) 

Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας  03 «Ανάπτυξη 

μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών 

στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», για την πράξη με 

τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το 

Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Δοξάτου», αποτελούμενη από τους 

κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Δοξάτου: 

 Καραγαϊτάνη Γιαννούλα, Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης, Προϊσταμένη 

του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας 

με αναπληρωτή τoν Κωνσταντίνο Χαρίση, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

 Αθανάσιο Λατσίνογλου, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος με αναπληρώτρια τη Μαρία Σωφρονιάδου, Πολιτικό 

Μηχανικό, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Δημήτριο Βαρελά, Πολιτικό Μηχανικό, Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου 

Δοξάτου με αναπληρωματικό τον Θεόδωρο Ασβεστόπουλο, Μηχανολόγο 

Μηχανικό, Επιστημονικό Συνεργάτη του Δήμου Δοξάτου,  

Τα παραδοτέα της επιτροπής θα είναι το σχετικό Πρακτικό συνοδευόμενο από 

Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές. 

 

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 252/17-11-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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