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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και Κατάρτιση όρων διακήρυξης του
έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή: «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης
από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.»
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας του έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την
αριθμ. 2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 664/5-22020 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, προβλέπεται πίστωση
ποσού 336.000,00€ στον ΚΑ:64/7331.002 για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨2019ΕΠ00810014.
Για την κατασκευή του έργου έχει συνταχθεί η αριθμ. 85/2020 μελέτη προϋπολογισμού
336.000,00€. Στη μελέτη προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την
αποπεράτωση του έργου.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020»2019ΕΠ00810014 με πίστωση 336.000,00€.
Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέφθηκε 18% εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ΟΕ).
Έχει ληφθεί η αριθμ. 393/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την
έγκριση της μελέτης και του καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με ανοιχτότακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές αίτημα στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ007284036.
Μετά το αριθμ. 17897/10.09.20 αίτημα του Αντιδημάρχου Οικονομικών έχει εκδοθεί η
αριθμ. 772/11-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού 336.000,00€ σε
βάρος του ΚΑ:64/7331.002 για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας».
Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει ανοιχτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» προϋπολογισμού
336.000,00€ (με ΦΠΑ), θα πρέπει: α) Να οριστεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
έργου και β) Να καταρτιστούν οι όροι της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
που συνοδεύει το παρόν, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το ΤΕΥΔ.
Έχοντας υπόψη την παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 η επιτροπή διαγωνισμού
αποτελείται από τρία (3) υπηρεσιακά μέλη του φορέα και ορίζεται από το αρμόδιο όργανο
μετά από κλήρωση. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. 2/26-01-2018 τέθηκε σε εφαρμογή η
παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπου η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της ΕΔ
γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μη.Μ.Ε.Δ (Μητρώο μελών επιτροπών
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών).

Στην ανωτέρω πλατφόρμα και αφού έγινε η δημοσιοποίηση των στοιχείων της
σύμβασης, ορίστηκε και αναρτήθηκε ο τόπος, η μέρα, και η ώρα διεξαγωγής της
ηλεκτρονικής κλήρωσης. Μετά την κλήρωση, αναρτήθηκαν στη πλατφόρμα τα
αποτελέσματα, τα οποία εκτυπώθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή κλήρωσης που
ορίστηκε με την αριθμ. 103/2020 απόφαση Δ.Σ. και σας αποστέλλουμε συνημμένα.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Α) Να συγκροτήσει την επιτροπή διαγωνισμού ορίζοντας τα μέλη αυτής, τακτικά και
αναπληρωματικά, σύμφωνα με το νέο Πρακτικό Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.
Να ορίσει ως Πρόεδρο και Αναπληρωτή της επιτροπής ΠΕ Μηχανικό, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ.3 της απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 καθώς και ως χειρίστρια την
Σαμουηλίδου Παναγιώτα.
Β) Να καταρτίσει τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
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