
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 
 

Βέροια     20.02.2018 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
     ΤΜΗΜΑ   : Τεχνικό – Συντήρησης Έργων 
     ΓΡΑΦΕΙΟ :  Γ/1 

Ταχ. Δ/νση 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 

: Βικέλα  4 
: Σιδηροπούλου Στ. 
: 2331350593 

 
ΠΡΟΣ: 
 

 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής για το διαγωνισμό της μελέτης: «Μελέτη Βιοκλιματικού- 
Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας». 

 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου Βέροιας που ψηφίστηκε με την αριθμ. 821/2017 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 12531/17/4.01.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, υπήρχε  γραμμένη η παρακάτω πίστωση με τον ανάλογο τίτλο και ποσό. 

 
 

Κ.Α. Τίτλος Ποσό 

02.30.7411.047 
«Μελέτη Βιοκλιματικού- Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών στην Παλιά Πόλη της 
Βέροιας» 

74.394,71 € 

 
Τα τεχνικά δεδομένα της μελέτη εγκρίθηκαν με την 15/2018 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία 

αποφασίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης, επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης της μελέτης και καθορίστηκε η 
διαδικασία της δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό. 

Με την  αριθμ. 560/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε  η διενέργεια της δαπάνης για 
τη μελέτη και με την 30/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η διάθεση 
της πίστωσης (Α/Α 187/2018). 

Ο καταρτισμός των όρων διαγωνισμού της μελέτης έγινε με την 73/2018 απόφαση της Ο.Ε. 
Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη μελέτη «Μελέτη 

Βιοκλιματικού- Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας», θα πρέπει: 
 Να συγκροτηθεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου. 
Έχοντας υπόψη την παρ.8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη δύο 

υπηρεσιακά μέλη του φορέα και ένα μέλος από το ΤΕΕ (συνημμένο έγγραφο ΤΕΕ), και ορίζεται από το αρμόδιο 
όργανο μετά από κλήρωση.  

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων : 
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, διενέργησε 

ανοικτή κλήρωση στις 23 Ιανουαρίου 2018, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας και 
συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό (συνημμένο). Σύμφωνα με τη διενεργηθείσα κλήρωση, η επιτροπή διενέργειας 
της δημοπρασίας θα αποτελείται από δυο υπηρεσιακά μέλη, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, όπως 
αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό κλήρωσης που συνοδεύει το παρόν. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 



Να συγκροτήσει την επιτροπή του διαγωνισμού και να ορίσει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 
επίσης να ορίσει τον πρόεδρο της επιτροπής, τον δεύτερο κληρωθέντα (λόγω ειδικότητας και παλαιότητας)  με 
τον αναπληρωτή του καθώς και το γραμματέα με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το πρακτικό κλήρωσης. 

 
 

 
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
 
   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
 
 

ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 
 

Βέροια     20.02.2018 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
     ΤΜΗΜΑ   : Τεχνικό – Συντήρησης Έργων 
     ΓΡΑΦΕΙΟ :  Γ/1 

Ταχ. Δ/νση 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 

: Βικέλα  4 
: Σιδηροπούλου Στ. 
: 2331350593 

 
ΠΡΟΣ: 
 

 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής για το διαγωνισμό της μελέτης: «Μελέτη Βιοκλιματικού- 
Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας». 
 

 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου Βέροιας που ψηφίστηκε με την αριθμ. 821/2017 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 12531/17/4.01.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, υπήρχε  γραμμένη η παρακάτω πίστωση με τον ανάλογο τίτλο και ποσό. 

 
 

Κ.Α. Τίτλος Ποσό 

02.30.7411.047 
«Μελέτη Βιοκλιματικού- Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών στην Παλιά Πόλη της 
Βέροιας» 

74.394,71 € 

 
Τα τεχνικά δεδομένα της μελέτη εγκρίθηκαν με την 15/2018 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία 

αποφασίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης, επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης της μελέτης και καθορίστηκε η 
διαδικασία της δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό. 

Με την  αριθμ. 560/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε  η διενέργεια της δαπάνης για 
τη μελέτη και με την 30/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η διάθεση 
της πίστωσης (Α/Α 187/2018). 

Ο καταρτισμός των όρων διαγωνισμού της μελέτης έγινε με την 73/2018 απόφαση της Ο.Ε. 
Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη μελέτη «Μελέτη 

Βιοκλιματικού- Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας», θα πρέπει: 
 Να συγκροτηθεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου. 
Έχοντας υπόψη την παρ.8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη δύο 

υπηρεσιακά μέλη του φορέα και ένα μέλος από το ΤΕΕ (συνημμένο έγγραφο ΤΕΕ), και ορίζεται από το αρμόδιο 
όργανο μετά από κλήρωση.  

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων : 
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, διενέργησε 

ανοικτή κλήρωση στις 23 Ιανουαρίου 2018, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας και 
συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό (συνημμένο). Σύμφωνα με τη διενεργηθείσα κλήρωση, η επιτροπή διενέργειας 
της δημοπρασίας θα αποτελείται από δυο υπηρεσιακά μέλη, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, όπως 
αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό κλήρωσης που συνοδεύει το παρόν. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 



Να συγκροτήσει την επιτροπή του διαγωνισμού και να ορίσει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 
επίσης να ορίσει τον πρόεδρο της επιτροπής, τον δεύτερο κληρωθέντα (λόγω ειδικότητας και παλαιότητας)  με 
τον αναπληρωτή του καθώς και το γραμματέα με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το πρακτικό κλήρωσης. 

 
 

 
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 


