
Αριθμός 96 

 

5
η
 σνεδρίαζη 

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 12
ης

 Φεβροσαρίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 12
η
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 16:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 5/7-2-2020 θαη κεηά ηελ 

από 10/2/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2020, 

πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Σεηάρηη 12 Φεβροσαρίοσ 2020, ώρα 16:00, ήιζαλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσο ζηα (30) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Γηνλύζεο Πιέζζαο - Πξόεδξνο, 2) Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3) 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4) Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 5) 

Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6) Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7) 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

O θ. Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 93/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Μαξία Φηινπνύινπ θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο δελ 

ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο «Σξνπνπνίεζε γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο (επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιόγεζεο) γηα ηελ ππεξεζία 

«Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ΒΑΑ Γήκνπ 

Παηξέσλ» ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 5033823 ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1601/06-02-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1540/05-02-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ (Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη 

Μειεηώλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

- ΘΔΜΑ: «Σξνπνπνίεζε γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο (επηηξνπή δηελέξγεηαο / επηηξνπή αμηνιόγεζεο) γηα ηελ ππεξεζία 

«Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ΒΑΑ Γήκνπ 

Παηξέσλ» ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 5033823 ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020». -Έρνληαο ππόςε: -1.Σν 

άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

-2.Σν άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ζέκα: «Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», -3.Σελ ππ’ αξηζ. 398/2019 απόθαζε Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ (ΑΓΑ: 7ΜΡΟΩΞΙ-ΔΓΨ), γηα ηε ζπγθξόηεζε 

ΑΔΑ: ΩΜΞΧΩΞΙ-Ω02



γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

(επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιόγεζεο) γηα ηελ ππεξεζία «Έμππλεο εθαξκνγέο 

ΣΠΔ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» ζην πιαίζην 

ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 5033823 θαη πξνϋπνινγηζκό 200.000,00€ 

ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» -4.ηελ ππ. αξ. 2494/2020 

απνθάζεσο Γεκάξρνπ γηα κεηαθίλεζε ηεο ππαιιήινπ θ. Γεξαγά Χξπζνύιαο από ηελ 

Γ/λζή καο –Δηζεγνύκαζηε -Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 398/2019 απόθαζεο, 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ ζπγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ 

δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (επηηξνπή δηελέξγεηαο/ 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο) γηα ηελ ππεξεζία «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» ζην πιαίζην ηεο 

αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 5033823 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020», κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο (Α/Α 2) 

Γεξαγά Χξπζνύια, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ, Γξακκαηέαο από ηνλ Καξνύζν σθξάηε, ΠΔ 

Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ, Γξακκαηέαο. -Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο 

Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο»- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ 

ζέκαηνο έγγξαθα, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύκθσλα κε: 
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) 

2. Σν άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ζέκα: «Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 398/2019 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

(ΑΓΑ: 7ΜΡΟΩΞΙ-ΔΓΨ), γηα ηε ζπγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ 

δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (επηηξνπή 

δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιόγεζεο) γηα ηελ ππεξεζία «Έμππλεο εθαξκνγέο 

ΣΠΔ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» ζην 

πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 5033823 θαη πξνϋπνινγηζκό 

200.000,00€ ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»  

2. Σελ ππ’ αξηζ. 2494/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ γηα κεηαθίλεζε ηεο ππαιιήινπ 

θαο Γεξαγά Χξπζνύιαο από ηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο, 
 

Σροποποιεί ηελ ππ’ αξηζ. 398/2019 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Παηξέσλ πνπ αθνξά ζηελ ζπγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή 

αμηνιόγεζεο) γηα ηελ ππεξεζία «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ 

ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε 

ΑΔΑ: ΩΜΞΧΩΞΙ-Ω02



Κσδηθό ΟΠ 5033823 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020», 

θαη ανηικαθιζηά ην ηαθηηθό κέινο (Α/Α 2) Γεξαγά Χξπζνύια, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ, 

Γξακκαηέαο, με ηον Καρούζο ωκράηη, ΠΔ Γιοικηηικού-Οικονομικού, 

Γραμμαηέας.  

 

Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξηζ. 398/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 
 

 

   Ο Πρόεδρος      Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

 

ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ 

           

 

 
 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΔΑ: ΩΜΞΧΩΞΙ-Ω02
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