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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια  2/12/2020
       ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
    Διεύθυνση Οικονομικού
   Τμήμα Προμηθειών (Β/3)                            Προς : Οικονομική Επιτροπή
Πληρ. Ελ. Γκαραβέλη
Τηλ. 2331350582

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση διενέργειας για την «προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων 
οχημάτων», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του 
διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει η 
Οικονομική Επιτροπή: «στ) Αποφασίζει για:
i. 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.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 
εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 
αιτιολογημένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»
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.»
Το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου συνέταξε την από 24/11/2020 
Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές για την «προμήθεια τεσσάρων (4) 
απορριμματοφόρων οχημάτων», σύμφωνα με την οποία, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 530.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
- το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥ/Ε/1225/24-11-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 
20REQ007699665) του Τμήματος κίνησης και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων. 
- Την αρ. 50125/06.08.2020 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για επιχορήγηση των Δήμων 
της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. 
63687/01.10.2020 και 68373/16.10.2020 όμοιές της.



- Την αρ. 322/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδοχής χρηματοδότησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Βέροιας, με δημιουργία πίστωσης στον ΚΑ 
62.7132.001 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων (Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
- Τη  αρ. 951/1-12-2020 σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύτηκε 
πίστωση σε βάρος του ΚΑ 62.7132.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου 
Βέροιας.
-  την από 24/11/2020 Τεχνική έκθεση- τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 
τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 530.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
2. Να εγκρίνει τις από 24/11/2020  τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας τεσσάρων (4) 
απορριμματοφόρων οχημάτων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 
συνολικού προϋπολογισμού 530.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), οι οποίες 
επισυνάπτονται στο παρόν.
3. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός
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