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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και Κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή: «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.»
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας του έτους 2020,  και έπειτα από την 3η 
αναμόρφωση που έγινε σύμφωνα με την 91/2020 απόφαση ΔΣ, προβλέπεται πίστωση ποσού 
1.764.000,00€ στον ΚΑ:64/7336.002 για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης 
Δήμου Βέροιας» χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020 (ΕΣΠΑ)

 Για την κατασκευή του έργου έχει συνταχθεί η αριθμ. 92/2020 μελέτη προϋπολογισμού 
1.680.000,00€. Στη μελέτη προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 
αποπεράτωση του έργου.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 
(ΕΣΠΑ) με πίστωση 1.680.000,00€

Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέφθηκε 18% εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ΟΕ).
Έχει ληφθεί η αριθμ. 28/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την 

έγκριση της μελέτης και του καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό-
τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές αίτημα στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006603890.

Μετά το αριθμ. 7617/23.04.20 αίτημα του Αντιδημάρχου Οικονομικών έχει εκδοθεί η 
αριθμ. 524/23-04-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού 1.764.000,00€ σε 
βάρος του ΚΑ:64/7336.002 για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου 
Βέροιας».

Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει ανοιχτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 
1.680.000,00€ (με ΦΠΑ), θα πρέπει: α) Να οριστεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
έργου και β) Να καταρτιστούν οι όροι της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
που συνοδεύει το παρόν, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το ΤΕΥΔ.

Έχοντας υπόψη την παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 η επιτροπή διαγωνισμού 
για έργα >1.000.000,00€ αποτελείται από:

 α)τέσσερα (4) υπηρεσιακά μέλη του φορέα, 
β)Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από 

την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που 

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE 



δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που υποδεικνύεται μαζί με 
τον αναπληρωτή του σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν. 

Τα τέσσερα μέλη προκύπτουν έπειτα από κλήρωση. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. 
2/26-01-2018 τέθηκε σε εφαρμογή η παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπου η 
κλήρωση για τον ορισμό των μελών της ΕΔ γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Μη.Μ.Ε.Δ (Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών).

Στην ανωτέρω πλατφόρμα και αφού έγινε η δημοσιοποίηση των στοιχείων της 
σύμβασης, ορίστηκε και αναρτήθηκε ο τόπος, η μέρα, και η ώρα διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης. Μετά την κλήρωση, αναρτήθηκαν στη πλατφόρμα τα 
αποτελέσματα, τα οποία εκτυπώθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή κλήρωσης που 
ορίστηκε με την αριθμ. 103/2020  απόφαση Δ.Σ. και σας αποστέλλουμε συνημμένα.

Για τα υπόλοιπα μέλη, η υπηρεσία μας απέστειλε τα υπ’ αριθ.  18976/24.09.20, 
18977/24.09.20 και 18978/24.09.20 έγγραφα  τα οποία απαντήθηκαν με τα αντίστοιχα 
2992/23.10.20, 1441/11.20α/20.10.20 και 511/13.10.20 τα οποία σας επισυνάπτουμε 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Α) Να συγκροτήσει την επιτροπή διαγωνισμού ορίζοντας τα μέλη αυτής, τακτικά και 

αναπληρωματικά, σύμφωνα με το νέο Πρακτικό Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. καθώς και τα 
έγγραφα των υπόλοιπων φορέων

Να ορίσει ως Πρόεδρο και Αναπληρωτή της επιτροπής ΠΕ Μηχανικό , σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ.3 της απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 καθώς και ως χειρίστρια την 
Σαμουηλίδου Παναγιώτα.

Β) Να καταρτίσει τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και Κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή: «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.»
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας του έτους 2020,  και έπειτα από την 3η 
αναμόρφωση που έγινε σύμφωνα με την 91/2020 απόφαση ΔΣ, προβλέπεται πίστωση ποσού 
1.764.000,00€ στον ΚΑ:64/7336.002 για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης 
Δήμου Βέροιας» χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020 (ΕΣΠΑ)

 Για την κατασκευή του έργου έχει συνταχθεί η αριθμ. 92/2020 μελέτη προϋπολογισμού 
1.680.000,00€. Στη μελέτη προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 
αποπεράτωση του έργου.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 
(ΕΣΠΑ) με πίστωση 1.680.000,00€

Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέφθηκε 18% εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ΟΕ).
Έχει ληφθεί η αριθμ. 28/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την 

έγκριση της μελέτης και του καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό-
τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές αίτημα στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006603890.

Μετά το αριθμ. 7617/23.04.20 αίτημα του Αντιδημάρχου Οικονομικών έχει εκδοθεί η 
αριθμ. 524/23-04-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού 1.764.000,00€ σε 
βάρος του ΚΑ:64/7336.002 για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου 
Βέροιας».

Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει ανοιχτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 
1.680.000,00€ (με ΦΠΑ), θα πρέπει: α) Να οριστεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
έργου και β) Να καταρτιστούν οι όροι της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
που συνοδεύει το παρόν, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το ΤΕΥΔ.

Έχοντας υπόψη την παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 η επιτροπή διαγωνισμού 
για έργα >1.000.000,00€ αποτελείται από:

 α)τέσσερα (4) υπηρεσιακά μέλη του φορέα, 
β)Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από 

την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που 

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE 



δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που υποδεικνύεται μαζί με 
τον αναπληρωτή του σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν. 

Τα τέσσερα μέλη προκύπτουν έπειτα από κλήρωση. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. 
2/26-01-2018 τέθηκε σε εφαρμογή η παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπου η 
κλήρωση για τον ορισμό των μελών της ΕΔ γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Μη.Μ.Ε.Δ (Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών).

Στην ανωτέρω πλατφόρμα και αφού έγινε η δημοσιοποίηση των στοιχείων της 
σύμβασης, ορίστηκε και αναρτήθηκε ο τόπος, η μέρα, και η ώρα διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης. Μετά την κλήρωση, αναρτήθηκαν στη πλατφόρμα τα 
αποτελέσματα, τα οποία εκτυπώθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή κλήρωσης που 
ορίστηκε με την αριθμ. 103/2020  απόφαση Δ.Σ. και σας αποστέλλουμε συνημμένα.

Για τα υπόλοιπα μέλη, η υπηρεσία μας απέστειλε τα υπ’ αριθ.  18976/24.09.20, 
18977/24.09.20 και 18978/24.09.20 έγγραφα  τα οποία απαντήθηκαν με τα αντίστοιχα 
2992/23.10.20, 1441/11.20α/20.10.20 και 511/13.10.20 τα οποία σας επισυνάπτουμε 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Α) Να συγκροτήσει την επιτροπή διαγωνισμού ορίζοντας τα μέλη αυτής, τακτικά και 

αναπληρωματικά, σύμφωνα με το νέο Πρακτικό Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. καθώς και τα 
έγγραφα των υπόλοιπων φορέων

Να ορίσει ως Πρόεδρο και Αναπληρωτή της επιτροπής ΠΕ Μηχανικό , σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ.3 της απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 καθώς και ως χειρίστρια την 
Σαμουηλίδου Παναγιώτα.

Β) Να καταρτίσει τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  


