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ΠΡΟΣ:  

 
 

 
 

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

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός  όρων διακήρυξης ανοιχτού 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
του Δήμου Βέροιας». 

 
Με την αριθμ 176/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η 

υποβολή πρότασης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Βέροιας» στα 
πλαίσια της πρόσκλησης «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών ΤΠΕ από 
δημόσιους φορείς». 

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί μία νέα Πλατφόρμα παροχής Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών που θα συμβάλλει κυρίως στην καθημερινή διεκπεραίωση των βασικών 
λειτουργιών του Δήμου αξιοποιώντας την πληροφορία των υφιστάμενων συστημάτων. Θα 
δημιουργηθούν και θα παρασχεθούν προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες αλλάζοντας την 
κουλτούρα προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα. 

Βασικό όφελος του ψηφιακού μετασχηματισμού θα είναι η συμμετοχή των στελεχών 
του Δήμου στις ψηφιακές έννοιες της εποχής μας. Θα γίνουν κοινωνοί και χρήστες των 
νέων τεχνολογιών και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ενδιαφέροντα, προωθώντας την 
τοπική ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. 

Το τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου μας έχει συντάξει 
τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης ανάθεσης, οι οποίες περιέχονται στην 
Μελέτη που σας υποβάλλουμε συνημμένη. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης 
ανέρχεται στο ποσό των 450.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06- 2010) 

σύμφωνα με τις οποίες (η Οικονομική Επιτροπή) «[…]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, 
[…]». 
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2) Ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]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, […]». 

3) Ότι 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.». 
Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Βέροιας», με τη διαδικασία του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τα οποία σας υποβάλλουμε συνημμένα. 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
 
 

Αριστομένης Λαζαρίδης 

 


