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 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 Δελφών»  

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 Δελφών 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 Δελφών»  

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 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 Δελφών» 

αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Δελφών: 

1. Γεώργιο Μαργώνη, κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Παναγιώτη Κακκανά, κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Μέλος της Επιτροπής 

3. Δέσποινα Ματατάνα, κλάδου Τ.Ε. Γεωπόνων, Μέλος της Επιτροπής 
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Χαρίλαος Αγαπητός 


