
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                          

Βέροια,  26-4-2018 

Αρ.Πρωτ. Δ.Υ. 

 

Προς : 

 

         

            

                  

Τμήμα: Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών (Γ/4) 

Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4 

Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια 

Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης 

Τηλ : 2331350600 

Φαξ : 2331021777 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη τευχών δημοπράτησης, καθορισμός όρων ανοικτού – τακτικού 

διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαγράμμιση 

οδών και διαβάσεων». 

 

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

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθ. 821/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περιλαμβάνεται η υπηρεσία 

"Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων", με ΚΑ:30/7333.006, ποσού 100.000,00€ (ΣΑΤΑ). 

Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και με την παρ. 5 του άρθρο 117 του Ν.4412/2016 

καθορίζονται οι όροι του ανοικτού - τακτικού διαγωνισμού. 

Με το άρθρο 221του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2016 προβλέπεται η 

συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή και η συγκρότηση 

επιτροπής των προβλεπόμενων ενστάσεων. 

Άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ απαιτείται σύναψη σύμβασης για 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού 

διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών λειτουργούν αθροιστικά για το σύνολο των 

ανατιθέμενων προμηθειών προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών, που βαρύνουν τον ίδιο 

ειδικό φορέα και ΚΑΕ, εντός του οικονομικού έτους. Στα ανωτέρω ποσά αυτά δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να 

αναπροσαρμόζονται. 

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση 

μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία 

των προϊόντων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, η μελέτη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία είναι 

εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με τον αντίστοιχο Κ.Α. 

Στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης περιγράφονται αναλυτικά οι προβλεπόμενες 

εργασίες της εν λόγω υπηρεσίας που αφορούν κυρίως συντηρήσεις σε κοινόχρηστους χώρους 

της Δ.Ε. Βέροιας. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

 του Ν.4412/2016. 

 την υπ’ αριθμόν 11/2016 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου. 

 την εξειδικευμένη πίστωση 100.000,00 ευρώ για την υπηρεσία "Διαγράμμιση οδών και 

διαβάσεων" η οποία ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ 233/2018 Απόφαση Ο.Ε. 

 Το από 26/4/2018 πρακτικό για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της ανωτέρω 

υπηρεσίας. 

Καλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως: 

Οικονομική Επιτροπή  

 Δήμου Βέροιας 



 

α)  Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης για την υπηρεσία «Συντήρηση Διαγράμμιση οδών και 

διαβάσεων». 

β) Καθορίσει τους όρους του ανοικτού–τακτικού διαγωνισμού. 

γ) 1. Να συγκροτήσει την  επιτροπή  του ανοικτού–τακτικού διαγωνισμού και να ορίσει τα μέλη 

αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά και να ορίσει χρήστη την Παναγιώτα Σαμουηλίδου με 

αναπληρώτρια της την Τζαρμάδου Αθηνά. 

2. Να ορίσει τον πρόεδρο της επιτροπής με τον αναπληρωτή του. 
 

Συνημμένα: 
1. Η Μελέτη της συγκεκριμένης Υπηρεσίας ( Τεχνική Έκθεση, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, 

Περιγραφικό Τιμολόγιο,ΣΥ) 

2 Διακήρυξη 

3.Πρακτικό κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισμού 

                                                                                              

ΕΔ 

1. Φάκελος Έργου 

 ΟΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος 

Σ.Κ.Α.Μ. 

Ο Προϊστάμενος  

της Δ/νσης Τ.Υ. 

 

 

 

  

Σάββας Θεοδωρίδης 

Μηχ/κός Έργων Υποδομής 

Μαυρουδής Ιωαννίδης 

Ηλ/γος Μηχ/κός 

Βουτσιλάς Στέφανος 

Ηλ/γος Μηχ/κός 

 


