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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του διαγωνισμού για
την υπηρεσία «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της
Βέροιας».

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.1θ΄ του Ν.3852/2010: «[…] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση
των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. […]».
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 Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Οργάνωσης και το Τμήμα Απασχόλησης &
Τουρισμού συνέταξαν από κοινού την Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές για την
υπηρεσία «Ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ του τόπου και ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου για την τουριστική προβολή της πόλης» (τροποποιήθηκε σε «Καινοτόμες
ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας») εκτιμώμενης αξίας
72.500,00 ευρώ (89.900,00€ με ΦΠΑ). Ο Δήμος Βέροιας κατέθεσε πρόταση με την αρ.
πρωτ. 24977/18-9-2018 (ΕΥΔ 5105/19-9-2018) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δήμου
Βέροιας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», συνολικής δαπάνης
89.900,00€, η οποία αφού αξιολογήθηκε θετικά, χρηματοδοτείται πλέον, ύστερ’ από την
έκδοση της 383/24.01.2019(ορθή επανάληψη 19-02-2029) απόφασης του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας Ένταξη της Πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής
προβολής της πόλης της Βέροιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5031843 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Το ύψος της συνολικά επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης,
ανέρχεται στα 89.900,00€.
Με την υπ’αριθμ. 52/2020 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν και έγιναν αποδεκτοί οι όροι
χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της ανωτέρω
πράξης.
Με την αρ. πρωτ. 3095/12-6-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης



Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν τα σχέδια των τευχών διακήρυξης.
Η δαπάνη συνολικού ποσού 89.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του
ΚΑ:60.7341.006 με τον τίτλο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της
πόλης της Βέροιας», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 89.900,00€, ενώ μη την
υπ’αριθμ. 651/19-6-2020 απόφαση έγινε δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 89.900,00€,
σε βάρος του ανωτέρω ΚΑ.

Ύστερα από τα παραπάνω
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας»,
προϋπολογισμού δαπάνης 72.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (89.900,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%).

2. Να εγκρίνει τις από 8/6/2018 Τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία «Καινοτόμες
ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας», εκτιμώμενης αξίας
72.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (89.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), οι οποίες
επισυνάπτονται στο παρόν.

3. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού

Βασίλειος Λυκοστράτης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 19/12/2018
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών (Β/3) Προς : Οικονομική Επιτροπή

Πληρ. Ελ. Γκαραβέλη
Τηλ. 2331350582

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του διαγωνισμού
για «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων
Δήμου Βέροιας».

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.»
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε την από 25-5-2018 Τεχνική
Έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Προμήθεια αυτοματοποιημένου
συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας» εκτιμώμενης αξίας 69.040,00 ευρώ
(85.609,60€ με ΦΠΑ), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4156/24-7-2018 της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εν λόγω σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του
ΠΔΕ.

Με την αρ. 614/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Βέροιας και δημιουργήθηκε πίστωση ποσού
85.609,60€ στον ΚΑ 64.7135.003 με τίτλο: «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος
μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας», η οποία δεσμεύτηκε και διατέθηκε με την αρ.
868/17-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥ/7-12-2018 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ004150224 και το
αντίστοιχο εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ004224821,
- την αρ. πρωτ. 6846/7-12-2018 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση των σχεδίων των τευχών διακήρυξης.
- τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις και τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:



1. Να εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας»,
προϋπολογισμού δαπάνης 69.040,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (85.609,60€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%).

2. Να εγκρίνει τις από 25/5/2018 Τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια
αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας», εκτιμώμενης
αξίας 69.040,00 ευρώ, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν.

3. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός


