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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 34 / 2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

             Σήμερα, την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  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. 13467/11-12-2020 πρόσκληση 
του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που επιδόθηκε με αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης για τη σύσταση και τον ορισμό των μελών επιτροπής 
διερεύνησης τιμών για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργική 
αναβάθμιση ΒΙΟΚΑ Ερατεινής». 
 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

Ουδείς 

     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών διεκπεραίωσε η 
Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 
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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 Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου 
Δωρίδος: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της         
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ87/τ.Α/07.06.2010).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ147/τ.Α 08.08.2016) όπως τυχόν 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3.   Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν. 4735/2020 όπως ισχύει σήμερα. 
4. Την 16402/28-8-2020 Πρόσκληση ΑΤ02 του άξονα προτεραιότητας “Περιβάλλον” του 
προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με τίτλο: “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων” 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 
δημοσίευσε την υπό στοιχείο (4) πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
άξονα προτεραιότητας “Περιβάλλον” με τίτλο: “ Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων”. 
 

Ο Δήμος Δωρίδος προτίθεται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο εν λόγω πρόγραμμα, με 
ένα εκ των υποέργων να αφορά σε σύμβαση προμήθειας υπό τον τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού 

για τη λειτουργική αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ Ερατεινής» . Για την τεκμηρίωση του αιτούμενου 
προϋπολογισμού της προμήθειας είναι απαραίτητος ο ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών που 
θα πρέπει να έχει ορισθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. Έργο της επιτροπής θα αποτελεί να 
διεξάγει έρευνα αγοράς και να καταστρώσει τους πίνακες προσδιορισμού των τιμών υλικών 
συντάσσοντας και τα σχετικά πρακτικά διερεύνησης τιμών των υλικών της προμήθειας. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

 

 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος όπως ληφθεί απόφαση για τον ορισμό επιτροπής 
διερεύνησης τιμών η οποία θα αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου: 

1. Τριανταφύλλου Ιωάννη  

2. Νικολάου Άννα 

3. Λύτρα Χρυσάνθη 

και τους αναπληρωτές αυτών: 

1. Αργυρόπουλο Θεόδωρο 

2. Μπαουστάνου Ιωάννα 

3. Ανδρεόπουλο Ιωάννη 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο/η υπάλληλος Τριανταφύλλου Ιωάννης. 
 

Στην επιτροπή παρέχεται η αρμοδιότητα να διενεργήσει  έρευνα αγοράς για την κάθε προμήθεια 
και να καταστρώσει τα σχετικά πρακτικά διερεύνησης τιμών και τους πίνακες προσδιορισμού 
μέσω τιμών υλικών. 
Η επιτροπή οφείλει να παραδώσει τα ακόλουθα: 
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1. Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών  

2.Πίνακας προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών  

3. Σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογοι υλικών συνοδευόμενα από ενημερωτικά φυλλάδια  

4. Αναλυτικός προσδιορισμός του κόστους υλικών ανά μονάδα 

 

                                 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 Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Δήμου Δωρίδος. 

 

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

1. Ορίζει ως μέλη της «Επιτροπής διερεύνησης τιμών» τους κάτωθι υπαλλήλους του 
Δήμου:  

1. Τριανταφύλλου Ιωάννη  

2. Νικολάου Άννα 

3. Λύτρα Χρυσάνθη 

και τους αναπληρωτές αυτών: 

1. Αργυρόπουλο Θεόδωρο 

2. Μπαουστάνου Ιωάννα 

3. Ανδρεόπουλο Ιωάννη 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος Τριανταφύλλου Ιωάννης. 

 

2. Στην επιτροπή παρέχεται η αρμοδιότητα να διενεργήσει  έρευνα αγοράς για την κάθε 
προμήθεια και να καταστρώσει τα σχετικά πρακτικά διερεύνησης τιμών και τους πίνακες 
προσδιορισμού μέσω τιμών υλικών. 
Η επιτροπή οφείλει να παραδώσει τα ακόλουθα: 

1. Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών  

2.Πίνακας προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών  

3. Σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογοι υλικών συνοδευόμενα από ενημερωτικά 
φυλλάδια  

4. Αναλυτικός προσδιορισμός του κόστους υλικών ανά μονάδα 

 

 

 

          Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  241 / 2020. 
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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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