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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας, συγκρότηση Επιτροπής και κατάρτιση όρων 
διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της 
γέφυρας οδού Ολγάνου».

Στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου Βέροιας προβλέπεται η παρακάτω 
πίστωση με τον ανάλογο τίτλο και ποσό.

Κ.Α. Τίτλος Ποσό €

30.7411.004 «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού 
Ολγάνου» 56.513,24

Με την υπ’ αριθμό 135/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας 
αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών 
δεδομένων της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού 
Ολγάνου» και καθορίστηκε η διαδικασία της δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό.

Με την αρ.  8334/7.5.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αποφασίστηκε η έγκριση 
της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη μελέτη 
«Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» 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 21/08/2020, 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. To τρίτο μέλος της επιτροπής υποδεικνύεται από το 
Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 221. παρ. 9γ του Ν. 4412/2016. Το Τ.Ε.Ε. έχει αποστείλει 
σχετικό έγγραφο για τον ορισμό εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Α) Να εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 

επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα χαράδρας» συνολικού 
προϋπολογισμού 56.513,24 € (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) για την οποία έχει εγγραφεί σχετική 
πίστωση στον Κ.Α. 30.7411.004 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Β) Να καταρτίσει τους όρους της δημοπράτησης της παραπάνω μελέτης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3852/2010, άρθρο 72, παρ 1ε.» αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το 
ΤΕΥΔ.

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



O Αντιδήμαρχος Τεχνικών, 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης


