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--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 15
η
 Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 46/11-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Νηθφιανο 

Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ισάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ κνλαδηθνχ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 888/2020). 

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020). 

O θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020).  

Η θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 896/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 897/2020). 

Ο θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (16) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«πγθξφηεζε Δπηηξνπήο δηεξεπλήζεσο ηηκψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο 

θαη Πιεξνθνξηθήο», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 17323/11-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

θαη ε αξηζ. 17212/9-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο 

θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄πγθξφηεζε Δπηηξνπήο 

δηεξεπλήζεσο ηηκψλ΄΄ - Έρνληαο ππ’ φςε: - 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο 22766/09-04-2020 ΚΤΑ 

(ΦΔΚ Β’ 1386/14-4-2020, Πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο»). – 2. ηελ Πξφζθιεζε ΑΣ08 

(ΑΓΑ: 6ΘΚΡ46ΜΣΛ6--ΒΦ4), πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 19/10/2020  κε Α.Π. 19576, απφ 

ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ 

ΤΠΔ), ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη ηίηιν: 

«Smartcities, επθπείο εθαξκνγέο, ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ αζθάιεηα, πγεία - 

πξφλνηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε - πνιηηηζκφ – ηνπξηζκφ θαη πεξηβάιινλ, 

δξάζεηο θαη κέηξα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» θαη – 3. Σελ 

ΑΔΑ: 6Η8ΔΩΞΙ-8ΤΛ



Πξφζθιεζε ΑΣ14 (ΑΓΑ: 68Ν346ΜΣΛ6-ΥΣΓ), πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 27/10.2020κε 

Α.Π. 20003, απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ ΤΠΔ), ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Παηδεία, 

Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» θαη ηίηιν: «Διιάδα 1821 - Διιάδα 2021», - 

Πξνθχπηεη φηη γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ησλ 

αλσηέξσ Πξνζθιήζεσλ, είλαη αλαγθαία ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο δηεξεπλήζεσο ηηκψλ ε 

νπνία ζα ζπγθεληξψζεη ηα θαηάιιεια ηεθκήξηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ν 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη πξφθεηηαη λα εληαρζεί 

ζηελ πξνο ππνβνιή πξφηαζε. - Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ζπγθξνηήζεη Δπηηξνπή δηεξεπλήζεσο ηηκψλ κε ηελ εμήο 

ζχλζεζε: -  
Α/Α Σαθηηθά κέιε Αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

1 Γαλφο Πέηξνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, Πξφεδξνο Παπαεπζπκίνπ Παλαγηψηεο, ΠΔ Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ, Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο 

2 Λαζθαξίδεο Αιέμαλδξνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, 

Μέινο 

Καξαγηάλλε Υαξίθιεηα, ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

3 Κπξηαθφπνπινο Γεψξγηνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - 

Οηθνλνκηθνχ, Μέινο 

Καξνχζνο σθξάηεο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ –

Οηθνλνκηθνχ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

-Έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ε έξεπλα αγνξάο θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη πξφθεηηαη λα εληαρζεί ζε πξφηαζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηηο πξνζθιήζεηο: ΑΣ08 (ΑΓΑ: 

6ΘΚΡ46ΜΣΛ6--ΒΦ4), πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 19/10/2020 κε Α.Π. 19576 θαη ΑΣ14 

(ΑΓΑ: 68Ν346ΜΣΛ6-ΥΣΓ), πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 27/10/2020 κε Α.Π. 20003. - Ο 

Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ 

Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο 

Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Έρνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο 22766/09-04-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β’ 1386/14-4-2020, Πξφγξακκα 

«Αληψλεο Σξίηζεο») 

2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1) 

3. Σελ Πξφζθιεζε ΑΣ08 (ΑΓΑ: 6ΘΚΡ46ΜΣΛ6-ΒΦ4), πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 

19/10/2020 κε Α.Π. 19576, απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ ΤΠΔ), ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο: «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη ηίηιν: «Smartcities, επθπείο εθαξκνγέο, 

ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ αζθάιεηα, πγεία - πξφλνηα, ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε - πνιηηηζκφ – ηνπξηζκφ θαη πεξηβάιινλ, δξάζεηο θαη 

κέηξα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πιεζπζκνχ 

απφ ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19»  

4. Σελ Πξφζθιεζε ΑΣ14 (ΑΓΑ: 68Ν346ΜΣΛ6-ΥΣΓ), πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 

27/10/2020 κε Α.Π. 20003, απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ ΤΠΔ), ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 

ΑΔΑ: 6Η8ΔΩΞΙ-8ΤΛ



Πξνηεξαηφηεηαο: «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» θαη ηίηιν: 

«Διιάδα 1821 - Διιάδα 2021»,  

5. Γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ 

Πξνζθιήζεσλ, είλαη αλαγθαία ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο δηεξεπλήζεσο ηηκψλ ε 

νπνία ζα ζπγθεληξψζεη ηα θαηάιιεια ηεθκήξηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ν 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εκπίπηεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη 

πξφθεηηαη λα εληαρζεί ζηελ πξνο ππνβνιή πξφηαζε 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηποπή ζςγκποηεί Δπιηποπή 

διεπεςνήζευρ ηιμών, υρ κάηυθι:  

 
Α/Α Σακηικά μέλη Αναπληπυμαηικά μέλη 

1 

Γανόρ Πέηπορ  

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, Πξφεδξνο 

Παπαεςθςμίος Παναγιώηηρ, 

ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Αλαπιεξσηήο 

Πξφεδξνο 

2 
Λαζκαπίδηρ Αλέξανδπορ  

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, Μέινο 

Καπαγιάννη Υαπίκλεια,  

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

3 

Κςπιακόποςλορ Γεώπγιορ  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, Μέινο 

Καπούζορ υκπάηηρ,  

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο 

 
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ε έξεπλα αγνξάο θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη πξφθεηηαη λα εληαρζεί ζε πξφηαζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηηο πξνζθιήζεηο: ΑΣ08 (ΑΓΑ: 

6ΘΚΡ46ΜΣΛ6--ΒΦ4), πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 19/10/2020 κε Α.Π. 19576 θαη ΑΣ14 

(ΑΓΑ: 68Ν346ΜΣΛ6-ΥΣΓ), πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 27/10/2020 κε Α.Π. 20003. 

Οη αλσηέξσ ςπάλληλοι ςποσπεούνηαι ζηελ ππνβνιή αξρηθήο Γήισζεο 

Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (ΓΠΚ) θαη Γήισζεο Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ (ΓΟ), εληφο 

90 εκεξψλ απφ ηελ θηήζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπο, σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη γηα 

ππνβνιή εηήζηαο ΓΠΚ θαη ΓΟ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3213/03.  

Η κε ππνβνιή ή εθπξφζεζκε δήισζε επηθέξεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο,  ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 6 ηνπ Ν. 3213/2003. 

 

   

        Ο Ππόεδπορ                                      Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: 6Η8ΔΩΞΙ-8ΤΛ
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