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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η οικονομική 
επιτροπή αποφασίζει « 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».

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020, προβλέπετε η σχετική πίστωση στον 
Κ.Α 30/7332.001 για το έργο «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς» ποσού 40.000,00€. 

Για την κατασκευή του έργου έχει συνταχθεί η  88/2020 μελέτη προϋπολογισμού 
40.000,00€. Στην μελέτη προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 
αποπεράτωση του έργου.

Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέφθηκε 18% εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ΟΕ).
Έχει ληφθεί η υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την 

έγκριση της μελέτης και του καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό- 
συνοπτικό διαγωνισμό και έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ:20REQ007079441.

Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13846/22-07-2020 αίτημα ανάληψης υποχρέωσης και με την 
αριθμ. 710/2020 Α.Α.Υ. εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή 
πλατείας Κουμαριάς» συνολικού ποσού 40.000,00€.

 Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει τακτικό–πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο 
«Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς», θα πρέπει 

α) Να καταρτιστούν οι όροι της διακήρυξης που συνοδεύει το παρόν, αναπόσπαστο 
τμήμα της οποίας αποτελεί το ΤΕΥΔ και

β) Να οριστεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου. Έχοντας υπόψη την παρ. 
8α του αριθ. 221 του Ν. 4412/2016 η επιτροπή  αποτελείται από τρία (3) υπηρεσιακά μέλη 
του φορέα και ορίζεται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων :
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη  και το άρθρο 26 του 

Ν.4024/2011, διενέργησε ανοικτή κλήρωση μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου 
Βέροιας και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό. Σύμφωνα με την διενεργηθείσα κλήρωση, η 
επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας  θα αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη, με τους 
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αντίστοιχους αναπληρωτές τους όπως αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό κλήρωσης  που 
συνοδεύει το παρόν.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Α) Να καταρτίσει τους όρους της δημοπράτησης του παραπάνω έργου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3852/2010, Άρθρο 72, παρ 1ε.
Β) Να συγκροτήσει την  επιτροπή  του διαγωνισμού και να ορίσει τα μέλη αυτής , 

τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και τον γραμματέα σύμφωνα με το πρακτικό 
κλήρωσης.

Να ορίσει τον πρόεδρο της επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                     ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η οικονομική 
επιτροπή αποφασίζει « 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».

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020, προβλέπετε η σχετική πίστωση στον 
Κ.Α 30/7332.001 για το έργο «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς» ποσού 40.000,00€. 
   Για την κατασκευή του έργου έχει συνταχθεί η  88/2020 μελέτη προϋπολογισμού 
40.000,00€. Στην μελέτη προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 
αποπεράτωση του έργου.
Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέφθηκε 18% εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ΟΕ).

Έχει ληφθεί η υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την 
έγκριση της μελέτης και του καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό- 
συνοπτικό διαγωνισμό και έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ:20REQ007079441.

Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13846/22-07-2020 αίτημα ανάληψης υποχρέωσης και με την 
υπ΄αριθ. Α/Α 710 /2020 απόφαση εγκρίθηκε η δέσμευση  της πίστωσης για το έργο « 
Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς  »συνολικού ποσού 40.000,00€.

 Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει τακτικό –πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο 
«Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς» , θα πρέπει 

α) Να καταρτιστούν οι όροι της διακήρυξης που συνοδεύει το παρόν, αναπόσπαστο 
τμήμα της οποίας αποτελεί το ΤΕΥΔ και 

β)να οριστεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου. Έχοντας υπόψη την παρ. 8α 
του αριθ. 221 του Ν. 4412/2016 η επιτροπή  αποτελείται από τρία (3) υπηρεσιακά μέλη του 
φορέα και ορίζεται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων :

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη  και το άρθρο 26 
του Ν. 4024/2011, διενέργησε ανοικτή κλήρωση μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του 
Δήμου Βέροιας και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό. Σύμφωνα με την διενεργηθείσα 
κλήρωση, η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας  θα αποτελείται από τρία υπηρεσιακά 
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μέλη, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους όπως αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό 
κλήρωσης  που συνοδεύει το παρόν. 

Κατόπιν των ανωτέρω 
Καλείται η  Οικονομική Επιτροπή
Α) Να καταρτίσει τους όρους της δημοπράτησης του παραπάνω έργου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.3852/2010, Άρθρο 72, παρ 1ε.
Β) Να συγκροτήσει την  επιτροπή  του διαγωνισμού και να ορίσει τα μέλη αυτής , 

τακτικά και αναπληρωματικά , καθώς και τον γραμματέα σύμφωνα με το πρακτικό 
κλήρωσης.

Να ορίσει τον πρόεδρο της επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                     ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ


