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Θέμα: Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για "«Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου Βέροιας» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)", για το ΤΜΗΜΑ 2 -
ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά αυτοκίνητα».

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.1ε του Ν.3852/2010: «[…]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, […]»

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-μηχανημάτων του Δήμου συνέταξε τις
από 30-8-2018 Τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου Βέροιας», σύμφωνα με τις οποίες η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 255.000,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).

Με την αριθμ.πρωτ. 26811/8-6-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η
εν λόγω προμήθεια στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Με την αριθμ. 648/14-9-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του Δημάρχου,
έγινε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Η εν λόγω προμήθεια δημοπρατήθηκε βάσει της αριθμ. 625/2018 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργειά της και οι τεχνικές
προδιαγραφές της και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό συμμετείχε
ένας οικονομικός φορέας που έδωσε προσφορά μόνο για το τμήμα 1 : «Μηχανήματα
έργου». Με την αριθμ. 60/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το
τμήμα 1 «Μηχανήματα έργου», κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία για το τμήμα 2 : «Φορτηγά
αυτοκίνητα» και εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για το εν λόγω τμήμα της
προμήθειας εκτιμώμενης αξίας 62.096,77 πλέον ΦΠΑ 24%.

Με την αριθμ. 111/11-1-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του Δημάρχου
διατέθηκε πίστωση σε βάρος του ΚΑ:64.7135.001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Έχοντας υπόψη:

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 Τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις.

 Το αριθμ.πρωτ. ΔΥ/Ε/1059/10-9-2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ003663795)
του Τμήματος κίνησης και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων.

 Την αριθμ. 648/14-9-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του Δημάρχου
(ΑΔΑΜ: 18REQ003693812, ΑΔΑ:ΨΜΔΡΩ9Ο-14Φ).

 Τις από 30-8-2018 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.



Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Βέροιας (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) και συγκεκριμένα για το Τμήμα 2:
«ΟΜΑΔΑ Β΄: Φορτηγά αυτοκίνητα προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 62.096,77
πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
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Θέμα: Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας (Τμήμα Β΄)

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.1ε του Ν.3852/2010: «[…]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, […]»
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 - μηχανημάτων του Δήμου συνέταξε τις από
30-8-2018 Τεχνικές προδιαγραφές για την «προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του Δήμου Βέροιας», σύμφωνα με τις οποίες η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 255.000,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).
Με την αρ. πρωτ. 26811/8-6-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η εν
λόγω προμήθεια στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Με την αρ. 648/14-9-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου, έγινε η έγκριση
της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Η εν λόγω προμήθεια δημοπρατήθηκε βάσει της αρ. 625/2018 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργειά της και οι τεχνικές προδιαγραφές της και
καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό συμμετείχε ένας οικονομικός
φορέας που έδωσε προσφορά μόνο για το τμήμα 1 : «Μηχανήματα έργου». Με την αρ.
60/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το τμήμα 1 «Μηχανήματα
έργου», κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία για το τμήμα 2 : «Φορτηγά αυτοκίνητα» και
εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για το εν λόγω τμήμα της προμήθειας
εκτιμώμενης αξίας 62.096,77 πλέον ΦΠΑ 24%.
Με την αρ. 111/11-1-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου διατέθηκε
πίστωση σε βάρος του ΚΑ 64.7135.001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις
- το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥ/Ε/1059/10-9-2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ003663795)
του Τμήματος κίνησης και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων.
- την υπ’ αριθ. 648/14-9-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου (ΑΔΑΜ:



18REQ003693812,ΑΔΑ:ΨΜΔΡΩ9Ο-14Φ)
- τις από 30-8-2018 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας (πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) και συγκεκριμένα για το Τμήμα 2: «ΟΜΑΔΑ Β΄: Φορτηγά αυτοκίνητα
εκτιμώμενης αξίας 62.096,77 πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός


