
                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

 

Βέροια   11-05-2018 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ : Τεχνικό – Συντήρησης Έργων 

ΓΡΑΦΕΙΟ : Γ/1 

 

Ταχ. Δ/νση 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

: Βικέλα  4 

: Σαμουηλίδου Π 

: 2331350605 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και Κατάρτιση όρων διακήρυξης του 

έργου «Συντήρηση οδών ΔΕ Απ.Παύλου, ΔΕ Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ 

Μακεδονίδος». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η οικονομική 

επιτροπή αποφασίζει « 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». 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018, και μετά την 2
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 124/2018 απόφαση του Δ.Σ., προβλέπεται η 

σχετική πίστωση στον ΚΑ:30/7333.009 για το έργο «Συντήρηση οδών ΔΕ Απ.Παύλου, ΔΕ 

Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ Μακεδονίδος» ποσού 242.000,00€.  

Για την κατασκευή του έργου έχει συνταχθεί η αριθμ. 19/2018 μελέτη προϋπολογισμού 

242.000,00€. Στη μελέτη προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 

αποπεράτωση του έργου. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ με πίστωση 242.000,00€. 

Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέφθηκε 18% εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ΟΕ). 

Έχει ληφθεί η αριθμ. 235/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την 

έγκριση της μελέτης και του καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό-

τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές αίτημα στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003023117. 

Με τις αριθμ. 240/2018 και 287/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 

αντίστοιχα η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδών ΔΕ 

Απ.Παύλου, ΔΕ Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ Μακεδονίδος». 

Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει  ανοιχτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

για το έργο «Συντήρηση οδών ΔΕ Απ.Παύλου, ΔΕ Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ 

Μακεδονίδος», θα πρέπει: α) Να καταρτιστούν οι όροι της διακήρυξης που συνοδεύει το 

παρόν, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το ΤΕΥΔ και β) Να οριστεί η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού του έργου. 

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 αρ. 2/26.01.18 τέθηκε σε εφαρμογή η παρ 8
η
 

του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπου η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της 

ΕπιτροπήΕ.Δ. 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 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. 231/2018 απόφαση Δ.Σ., και σας αποστέλλουμε συννημένα.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η  Οικονομική Επιτροπή: 

Α) Να καταρτίσει τους όρους της δημοπράτησης του παραπάνω έργου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3852/2010, ΑΡΘΡΟ 72, παρ 1ε. 

Β) Να συγκροτήσει την επιτροπή του διαγωνισμού και να ορίσει τα μέλη αυτής, τακτικά 

και αναπληρωματικά, σύμφωνα με το συννημένο έγγραφο καθώς και χειρίστρια την 

Σαμουηλίδου Παναγιώτα με αναπληρώτριά της την Τζαρμάδου Αθηνά. 

Να ορίσει ως πρόεδρο της επιτροπής ΠΕ Μηχανικό και υψηλότερης βαθμίδας σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ 3 της απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29.12.17   

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

 

Βέροια   26-04-2018 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΤΜΗΜΑ   : Τεχνικό – Συντήρησης Έργων 

ΓΡΑΦΕΙΟ : Γ/1 

 

Ταχ. Δ/νση 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

: Βικέλα  4 

: Σαμουηλίδου Π 

: 2331350605 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

του έργου: «Συντήρηση οδών ΔΕ Απ.Παύλου, ΔΕ Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά 

και ΔΕ Μακεδονίδος» 

    

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η οικονομική 

επιτροπή αποφασίζει « 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». 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018, και μετά την 2η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 124/2018 απόφαση του Δ.Σ., προβλέπετε η 

σχετική πίστωση στον Κ.Α 30/7333.009 για το έργο «Συντήρηση οδών ΔΕ Απ.Παύλου, ΔΕ 

Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ Μακεδονίδος» ποσού 242.000,00€.  

   Για την κατασκευή του έργου έχει συνταχθεί η 19/2018 μελέτη προϋπολογισμού 

242.000,00 €. Στην μελέτη προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 

αποπεράτωση του έργου. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ με πίστωση 242.000,00€. 

Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέφθηκε 18% εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ΟΕ). 

Έχει ληφθεί η υπ’ αριθ. 235/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την 

έγκριση της μελέτης και του καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό-

τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές αίτημα στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003023117. 

Με τις αριθμ. 240/2018 και 287/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 

αντίστοιχα η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδών ΔΕ 

Απ.Παύλου, ΔΕ Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ Μακεδονίδος». 

Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει  ανοιχτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

για το έργο «Συντήρηση οδών ΔΕ Απ.Παύλου, ΔΕ Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ 

Μακεδονίδος» , θα πρέπει α) Να καταρτιστούν οι όροι της διακήρυξης που συνοδεύει το 

παρόν, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το ΤΕΥΔ και β)να οριστεί η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού του έργου.  

Έχοντας υπόψη την παρ. 8α του αριθ. 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 αρ.2/26.01.18 τέθηκε σε εφαρμογή η παρ 8η 

του άρθρου 221 του Ν4412/16 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 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 υπ’ αριθ. 231/2018 απόφαση ΔΣ, και σας αποστέλλουμε συννημένα.  

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω  

Καλείται η  Οικονομική Επιτροπή 

Α) Να καταρτίσει τους όρους της δημοπράτησης του παραπάνω έργου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΑΡΘΡΟ 72, παρ 1ε. 

Β) Να συγκροτήσει την  επιτροπή  του διαγωνισμού και να ορίσει τα μέλη αυτής , 

τακτικά και αναπληρωματικά , σύμφωνα με το συννημένο έγγραφο καθώς και χειρίστρια 

την Σαμουηλίδου Παναγιώτα με αναπληρώτρια την Τζαρμάδου Αθηνά  

Να ορίσει ως πρόεδρο της επιτροπής ΠΕ Μηχανικό και υψηλότερης βαθμίδας 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 της απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29.12.17   

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


