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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Θέμα: Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του 
Προσώπων για τα έτη 2021-2022», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καταρτισμός όρων του διαγωνισμού.

Α) 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.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) 
Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που αφορούν σε 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. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής 
για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου 
για την απευθείας ανάθεση. […]»

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.»

     Ο Δήμος πρέπει να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθειας ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του 
Προσώπων για τα έτη 2021-2022.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 
49.050,23 € χωρίς ΦΠΑ (58.817,66 με ΦΠΑ 6% και 24% κατά περίπτωση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας για τις ανάγκες του Δήμου αλλά και των 
νομικών του προσώπων (του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώ Ζωγιοπούλου», 
του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, της Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας (Κ.Ε.Π.Α.), της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Βέροιας και Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας), ανέρχεται στο 
ποσό των 206.657,77€ χωρίς ΦΠΑ (247.602,35€ με ΦΠΑ).
Σας διαβιβάζουμε α) τις από 27-7-2020 τεχνικές προδιαγραφές- ενιαία μελέτη της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του 
Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022», 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 206.657,77€ χωρίς ΦΠΑ (247.602,35€ με ΦΠΑ), η οποία θα 
εκτελεστεί ύστερα από διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, καθώς και σχετικό σχέδιο 
διακήρυξης. 

Βάσει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
 Τη σχετική ενιαία μελέτη
 Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018.
 Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης),



 Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 Το άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
240/12-12-2012 τεύχος Α και κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/25-1-2013 
τεύχος Α΄),

 Την αρ. 11543/26-3-13 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την 
ανάδειξη προμηθευτών –χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και 
όλων των νομικών τους προσώπων,

 Τις με αρ. 716 έως 720/29-7-2020  σχετικές αποφάσεις ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης του Δήμου Βέροιας (αρ. πρωτογενούς αιτήματος 
20REQ007088985/27-7-2020).

  Την με αρ. 19/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Σχολικής 
Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, με την οποία  καθορίζει τα είδη 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της για τα έτη 2021-2022 και εγκρίνει 
τη σχετική προμήθεια (αρ.πρωτογενούς αιτήματος 20REQ007093544/28-7-2020).

 Την με αρ. 15/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Σχολική 
Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας με την οποία καθορίζει τα είδη 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της για τα έτη 2021-2022 και εγκρίνει 
τη σχετική προμήθεια.( αρ. πρωτογενούς αιτήματος 20REQ007093618/28-7-2020).

 Την με αρ. 70 /08-7-2020 σχετικής απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του 
Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώ Ζωγιοπούλου» και το με αρ. 
πρωτογενούς αιτήματος 20REQ006952298/1-7-2020.

  Την αρ. 26/17-7-2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας,  με την οποία έγινε η έγκριση 
διενέργειας της προμήθειας  ειδών καθαριότητας για τα έτη 2021-2022, καθώς και 
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. (αρ.πρωτογενούς αιτήματος 
20REQ007092334/27-7-2020).

 Την με αρ. 189 /14-7-2020 σχετικής απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 
Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας». 
(αρ.πρωτογενούς αιτήματος 20REQ007015251/13-7-2020).

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Α) Να εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου Βέροιας και των 
Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022» 
Β) Να εγκρίνει τις από 27/7/2020 τεχνικές προδιαγραφές - ενιαία μελέτη της εν λόγω 
προμήθειας και
Ε) Να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός 



ΣΧΕΔΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια  18/8/2020
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών (Β/3)                            Προς : Οικονομική Επιτροπή
Πληρ. Αν.Μιζαντζίδου
Τηλ. 2331350616

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Θέμα: Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια προμήθειας ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του 
Προσώπων για τα έτη 2021-2022», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καταρτισμός όρων του διαγωνισμού.

Α) 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.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) 
Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που αφορούν σε 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. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής 
για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου 
για την απευθείας ανάθεση. […]»

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.»

     Ο Δήμος πρέπει να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθειας ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του 
Προσώπων για τα έτη 2021-2022.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 
49.050,23 € χωρίς ΦΠΑ (58.817,66 με ΦΠΑ 6% και 24% κατά περίπτωση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας για τις ανάγκες του Δήμου αλλά και των 
νομικών του προσώπων (του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώ Ζωγιοπούλου», 
του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, της Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας (Κ.Ε.Π.Α.), της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Βέροιας και Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας), ανέρχεται στο 
ποσό των 206.657,77€ χωρίς ΦΠΑ (247.602,35€ με ΦΠΑ).
Σας διαβιβάζουμε α) τις από 27-7-2020 τεχνικές προδιαγραφές- ενιαία μελέτη της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του 
Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022», 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 206.657,77€ χωρίς ΦΠΑ (247.602,35€ με ΦΠΑ), η οποία θα 
εκτελεστεί ύστερα από διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, καθώς και σχετικό σχέδιο 
διακήρυξης. 

Βάσει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
 Τη σχετική ενιαία μελέτη
 Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018.
 Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης),



 Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 Το άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
240/12-12-2012 τεύχος Α και κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/25-1-2013 
τεύχος Α΄),

 Την αρ. 11543/26-3-13 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την 
ανάδειξη προμηθευτών –χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και 
όλων των νομικών τους προσώπων,

 Τις με αρ. 716 έως 720/29-7-2020  σχετικές αποφάσεις ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης του Δήμου Βέροιας (αρ. πρωτογενούς αιτήματος 
20REQ007088985/27-7-2020).

  Την με αρ. 19/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Σχολικής 
Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, με την οποία  καθορίζει τα είδη 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της για τα έτη 2021-2022 και εγκρίνει 
τη σχετική προμήθεια (αρ.πρωτογενούς αιτήματος 20REQ007093544/28-7-2020).

 Την με αρ. 15/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Σχολική 
Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας με την οποία καθορίζει τα είδη 
καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της για τα έτη 2021-2022 και εγκρίνει 
τη σχετική προμήθεια.( αρ. πρωτογενούς αιτήματος 20REQ007093618/28-7-2020).

 Την με αρ. 70 /08-7-2020 σχετικής απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του 
Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώ Ζωγιοπούλου» και το με αρ. 
πρωτογενούς αιτήματος 20REQ006952298/1-7-2020.

  Την αρ. 26/17-7-2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας,  με την οποία έγινε η έγκριση 
διενέργειας της προμήθειας  ειδών καθαριότητας για τα έτη 2021-2022, καθώς και 
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. (αρ.πρωτογενούς αιτήματος 
20REQ007092334/27-7-2020).

 Την με αρ. 189 /14-7-2020 σχετικής απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 
Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας». (αρ. 
πρωτογενούς αιτήματος 20REQ007015251/13-7-2020).

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Α) Να εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου Βέροιας και των 
Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022» 
Β) Να εγκρίνει τις από 27/7/2020 τεχνικές προδιαγραφές - ενιαία μελέτη της εν λόγω 
προμήθειας και
Ε) Να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο.

       Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών                    Ο Διευθυντής Οικονομικών
κ.α.α Υπηρεσιών 

           Αναστασία Μιζαντζίδου                                          Δημήτριος Β. Σαζακλίδης

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός


