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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Ορισµός Επιτροπής διερεύνησης τιµών για την υποβολή προτάσεων του ∆ήµου
∆ιονύσου στις προσκλήσεις του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ένα από τα αναπόσπαστα στοιχεία αιτήµατος χρηµατοδότησης των προσκλήσεων του
Πρόγραµµατος «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί και το παρακάτω δικαιολογητικό/έγγραφο:
• Για τις προµήθειες, τεκµηρίωση του προϋπολογισµού της προµήθειας. Συγκεκριµένα θα
πρέπει να προσκοµισθεί Πρακτικό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών συνοδευόµενο από Πίνακα
προσδιορισµού µέσων τιµών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιµοκατάλογους
υλικών, ενηµερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δύο ή τρεις, ανάλογα µε την
πρόσκληση, τουλάχιστον ανεξάρτητους µεταξύ τους προµηθευτές), εφόσον απαιτείται.

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 «Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες» του Καλλικράτη
(ν.3852/2010), όπως αρχικά τροποποιήθηκε το 2016, µε το αρ.54 του ν.4447/2016 και στη
συνέχεια το 2018, µε την παρ.3 του αρ.203 του Κλεισθένη (ν.4555/2018), ώσπου πρόσφατα
αντικαταστάθηκε ολόκληρο µε την παρ.1 του αρ.3 του ν.4623/2019 και τελικώς
τροποποιήθηκε µε την παρ.9 του αρ.10 του ν.4625/2019, καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες που
θα ασκεί η Οικονοµική Επιτροπή σε κάθε ∆ήµο στην τρέχουσα δηµοτική θητεία. Σήµερα,
λοιπόν, ισχύει ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο
και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου, το οποίο ειδικότερα
«αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης
από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1 . Τον Ορισµό Επιτροπής διερεύνησης τιµών για την υποβολή προτάσεων του ∆ήµου
∆ιονύσου στις προσκλήσεις του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του
∆ήµου ∆ιονύσου :
1.
2.
3.
Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκοµίσει Πρακτικό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών και
Πίνακα προσδιορισµού µέσων τιµών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και
τιµοκατάλογους υλικών, ενηµερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δυο ή τρεις, ανάλογα
µε την πρόσκληση, τουλάχιστον ανεξάρτητους µεταξύ τους προµηθευτές).
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