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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού 
για «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών 
οχημάτων με συμφωνία - πλαίσιο για δύο (2) έτη (2021-2022)».

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, 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…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.»

Το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου συνέταξε την από 10/09/2020 
Μελέτη–Τεχνική Έκθεση για τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και 
προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία–πλαίσιο για δύο (2) έτη (2021-
2022)», σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
989.999,98€ (με ΦΠΑ 24%). 

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 Το αριθμ.πρωτ. 21035/14-10-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ007474003).
 Τις  αριθμ. 855 έως 858/14-10-2020 αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης σε 

βάρος των Κ.Α.: 20.6263.001, 30.6263.001, 20.6671.001 & 30.6671.001 του 
προϋπολογισμού των ετών 2021 και 2022 του Δήμου Βέροιας.

 Την από 10/09/2020 σχετική  Μελέτη–Τεχνική Έκθεση.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με 
συμφωνία–πλαίσιο για δύο (2) έτη (2021-2022)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
989.999,98€ (με ΦΠΑ 24%).

2. Να εγκρίνει την από 10/09/2020 σχετική Μελέτη–Τεχνική Έκθεση για «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με 
συμφωνία–πλαίσιο για δύο (2) έτη (2021-2022)», συνολικού προϋπολογισμού 
989.999,98€ (με ΦΠΑ 24%), οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν.

3. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για 
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών 



οχημάτων με συμφωνία–πλαίσιο για δύο (2) έτη (2021-2022)», σύμφωνα με το 
συνημμένο σχετικό σχέδιο.

4. Να καθορίσει ως αρμόδια επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση του εν λόγω 
διαγωνισμού, την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων που 
απαιτούν ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 308/2019 
απόφαση Ο.Ε., αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα
1 Σαχινίδης Κωνσταντίνος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2 Σιδηρόπουλος Παναγιώτης ΠΕ Πληροφορικής 
3 Κυβεντίδης Γεώργιος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αναπληρωματικά μέλη
1 Δαλιγκάρος Σωκράτης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2 Κουκουλάκης Κωνσταντίνος ΤΕ Πληροφορικής
3 Σιδηρόπουλος Χρήστος ΠΕ Μηχανολόγων Ηλ/γων Μηχ/κών

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός



ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΤΟ ΈΧΕΙ ΛΑΘΗ
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση διενέργειας για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 
και καταρτισμός όρων του διαγωνισμού.

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, 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…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.»
Το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου συνέταξε την από 10/09/2020 
Μελέτη– Τεχνική Έκθεση για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και 
προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία – πλαίσιο για δύο έτη, σύμφωνα με 
την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 989.999,98 ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 21035/14-10-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ007474003). 
-  τις  υπ’ αριθ. 855 έως 858/14-10-2020 αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης σε 
βάρος των ΚΑ 20.6263.001, 30.6263.001, 20.6671.001, 30.6671.001 προϋπολογισμού οικ. 
ετών 2021 και 2022 του Δήμου Βέροιας. 
-  την από 10/09/2020 σχετική  Μελέτη– Τεχνική Έκθεση.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία 
– πλαίσιο για δύο έτη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 989.999,98 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 
24%).
2. Να εγκρίνει την από 10/09/2020 σχετική  Μελέτη– Τεχνική Έκθεση της συντήρησης και 
επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία 



– πλαίσιο για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 989.999,98 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν.
3.  Να ορίσει ως αρμόδια επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση του εν λόγω 
διαγωνισμού, την επιτροπή διαγωνισμών προμηθειών Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων 
που συγκροτήθηκε με την αρ. 308/2019, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

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

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Σαχινίδης Κωνσταντίνος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2 Σιδηρόπουλος Παναγιώτης ΠΕ Πληροφορικής 
3 Κυβεντίδης Γεώργιος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αναπληρωματικά μέλη
1 Δαλιγκάρος Σωκράτης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2 Κουκουλάκης Κωνσταντίνος ΤΕ Πληροφορικής
3 Σιδηρόπουλος Χρήστος ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών

Συντάχθηκε από την 
προϊσταμένη του Τμήματος

Θεωρήθηκε από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Ημερομηνία Υπογραφή Ημερομηνία Υπογραφή
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