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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Θέμα: Έγκριση διενέργειας της δαπάνης για το έργο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ  ΤΑΦΡΟΥ  Α5 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ»  - έγκριση της μελέτης.- καθορισμός  τρόπου  δημοπράτησης του έργου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016/τ.Α΄) και συγκεκριμένα: 

α) Με τις διατάξεις της παρ. 2β΄ του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 80/2016, ισχύει ότι: 

«2β΄. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από 

το αρμόδιο όργανο του φορέα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και 

στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 

118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια 

των άρθρων 117 και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 

2.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της 

Αρχής». 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) 

τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών 

φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να 

γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης». 

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών 

τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην 

περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον 

πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη 

συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου 

δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

Οικονομική Επιτροπή  

 Δήμου Βέροιας 



Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ,  Άρθρο 203Διατάκτης στους 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 

προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

Στον Δήμο μας υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ  

ΤΑΦΡΟΥ  Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ». Στον προϋπολογισμό του Δήμου με την αριθμ. 340/18 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε η 6
η
 τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος  έτους 2018 

(που ψηφίστηκε με την αριθμ  821/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 

πρωτ. 12531/17/4-01-2018 απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,) προβλέπεται η  σχετική   

πίστωση  για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ  ΤΑΦΡΟΥ   Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ »  

στο Κ.Α 30/7323.030 συνολικού  ποσού 15.000,00€ και  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:  

- την σχετική μελέτη 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει  

- το πρωτογενές αίτημα  

- τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους οικείους ΚΑ του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 

- την υπ’ αριθ. 21894/2018 απόφαση του Δημάρχου περί ανάληψης πίστωσης ύψους   15.000,00€ για την 

πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Βέροιας, ΚΑ 

30/7323.030 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ  ΤΑΦΡΟΥ   Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ».   

- την ανωτέρω εισήγηση 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει: 

1.Την έγκριση της μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ  ΤΑΦΡΟΥ   Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ». 

2.Να καθορίσει τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. 

3. Να εγκρίνει τη διενέργεια της δαπάνης συνολικού ποσού  15.000,00€3€ για το έργο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ  ΤΑΦΡΟΥ   Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ».  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ &  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


