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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
 

Θέμα: Έγκριση διενέργειας και δαπάνης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου 
δημοπράτησης για την Υπηρεσία «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)». 

 
Α)Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010 η Οικονομική 

Επιτροπή «[…]δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους 
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, 
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]». 

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 
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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: «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.  

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 
καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

Στο 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 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». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2014 
τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι: «Νόμιμη 
είναι η δαπάνη εφόσον: α) προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής 
διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί "την αποστολή" του οικείου φορέα και β) υπάρχει 
εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό σχετική πίστωση. 

Στο άρθρο 37 του ν.3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄163) ορίζεται ότι: «1. (…) 2.α. Κατά 
τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν 
προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., 
σχετίζεται δε με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες 
προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των 
δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των 
τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο 
ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται 
με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών 
πραγματοποίησής της. β. (…)».Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ 
του Ν.3463/06 (ΚΔΚ) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/10, προβλέπεται ως 
γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από 
εκείνες που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του 
Ν.3463/2006, διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του 
Δημάρχου). 

 
Β) Ο Δήμος Βέροιας είναι μεταξύ των 150 Δήμων της χώρας που 

χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με την υπ’ αριθμ. 114.9/2016 απόφαση 
του Διοικητικού του Συμβουλίου, για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 



ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Μητροπόλεως 55 , 591 00 Βέροια 

Τηλ. Κέντρο: 23313 50500 Fax: 23313 50518 
Email:  mail@veria.gr 

 

 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η σχετική χρηματοδότηση έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό 
Συμβούλιο με τις 3/2017 και 47/2018 αποφάσεις του. Σκοπός των ΣΒΑΚ είναι η 
προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και η καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων 
αστικής κινητικότητας, με έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη 
συμπεριφορά μετακίνησης. Τα ΣΒΑΚ εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας 
μιας αστικής περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική 
κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική. 
Καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, 
όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην τοπική 
αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής. 

Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ θα ενημερώσει την τοπική κοινότητα για 
τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας, θα συντονίσει όλα τα εμπλεκόμενη μέρη, θα 
αποτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση και θα προτείνει δέσμη μέτρων και δράσεων 
για την υλοποίηση των στόχων. Τα οφέλη επομένως από την υπηρεσία αυτή θα 
είναι για τον Δήμο Βέροιας πολλαπλά:  

• καλύτερη λειτουργικότητα του Δήμου ως προς τις μεταφορές,  
• περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της στροφής προς τη βιώσιμη μετακίνηση και 

της συνεπαγόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου,  

• οδική ασφάλεια και εν γένει καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 

Σας διαβιβάζουμε την από 22-01-2018 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα 
Προγραμματισμού για την υπηρεσία«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ)»προϋπολογισμού 59.520,00ΕΥΡΩ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠA 24%), η 
οποία είναι δυνατό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να δημοπρατηθεί με 
διαδικασία συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 
Έχοντας υπόψη:      
1. Τη σχετική μελέτη· 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και 209 του ν.3463/2006· 
3. Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης)· 
4. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»· 
5. Την υπ’ αριθμ. 114.9/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, με την οποία ο Δήμος Βέροιας χρηματοδοτείται με 60.000 ΕΥΡΩ 
για την εκπόνηση ΣΒΑΚ· 
6. Τις υπ’ αριθμ. 3/2017 και 47/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με 
τις οποίες γίνεται αποδεκτή η σχετική χρηματοδότηση· 
7.          Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ002715848 2018-02-26· 
7. Το άρθρο 67 του  ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)· 
8. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145)· 
9. Την αιτιολόγηση του αιτήματος για την ανωτέρω δαπάνη 

 



ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Μητροπόλεως 55 , 591 00 Βέροια 

Τηλ. Κέντρο: 23313 50500 Fax: 23313 50518 
Email:  mail@veria.gr 

 

 

Και καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:  
Α) Τη διενέργεια της υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(ΣΒΑΚ)» 
Β) Την έγκριση της από 22/01/2018 μελέτης που συνέταξε το Τμήμα 

Προγραμματισμού και αφορά την υπηρεσία «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» 

Γ) Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι ευρώ (59.520,00 €)η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 
στον ΚΑ 02.60.7341.004με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΒΑΚ)». Η σχετική απόφασή της θα αποτελεί το «τεκμηριωμένο αίτημα» προς τον 
Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας, για σύνταξη του σχεδίου Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).  

Δ) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και 
Αντιδημάρχου Οικονομικών για την υπογραφή του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 

Ε) Τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης της υπηρεσίας. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
 
 
 

Αριστομένης Λαζαρίδης 


