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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του 
διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δικτύου δομημένης 
καλωδίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου 
Βέροιας».

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. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει η 
Οικονομική Επιτροπή:

«στ) Αποφασίζει για:
i. 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.

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με 
την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής 
με αιτιολογημένη απόφασή της.

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 
και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας 
ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 
44 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.».

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.».

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των 
ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του 
συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής 
του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 
και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

2. Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη της Αρχής».

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1. Προσφυγή στη διαδικασία 
του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή 
κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ. 2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει 
διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και 
συγκεκριμένους οικονομικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται 
τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται 



εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4. Η αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
5. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.».

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.».

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 
2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 664/5-2-2020 
απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, με την αριθμ. 954/03-12-
2020 Α.Α.Υ. δεσμεύτηκε πίστωση σε βάρος του ΚΑ:02.30.6262.002 με τίτλο 
«Αντικατάσταση δικτύου LAN και δημιουργία δομημένης καλωδίωσης».

Το τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ συνέταξε την από 
02/12/2020 μελέτη-τεχνική έκθεση για την αντικατάσταση δικτύου LAN και δημιουργία 
δομημένης καλωδίωσης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 49.972,00€ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό.
Έχοντας υπόψη:

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 το αριθμ.πρωτ. ΔΥ/2-12-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:20REQ007752916, της 

Διεύθυνσης προγραμματισμού, τμήματος πληροφορικής  του Δήμου Βέροιας.
 τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις και τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
1. Να εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού 

αναβάθμισης δικτύου δομημένης καλωδίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας», με προμήθεια συνοδού παθητικού εξοπλισμού 
συνολικού προϋπολογισμού 40.300,00€ χωρίς ΦΠΑ και 49.972,00€ (με ΦΠΑ 24%), η 
οποία σύμφωνα με την από 02/12/2020 μελέτη αφορά τον ΚΑ:02.30.6262.002 με τίτλο 
«Αντικατάσταση δικτύου LAN και δημιουργία δομημένης καλωδίωσης».

2. Να εγκρίνει τις από 02/12/2020 Τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού αναβάθμισης δικτύου δομημένης καλωδίωσης κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας», με προμήθεια συνοδού 
παθητικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας 49.972,00€ (με ΦΠΑ 24%), οι οποίες 
επισυνάπτονται στο παρόν.

3. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
συνημμένο σχετικό σχέδιο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

       Ασλάνογλου Στυλιανός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια  14/12/2020
       ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
    Διεύθυνση Οικονομικού
   Τμήμα Προμηθειών (Β/3)                            Προς : Οικονομική Επιτροπή
Πληρ. A. Μιζαντζίδου
Τηλ. 2331350616

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός 

όρων του διαγωνισμού της προμήθειας «Αναβάθμιση Δικτυού δομημένης 
καλωδίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας 
με προμήθεια συνοδού παθητικού εξοπλισμού».

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. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει η 
Οικονομική Επιτροπή: «στ) Αποφασίζει για:
i. 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.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 
εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 
αιτιολογημένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»
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.»
Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 
303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, 
μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ 
ύλην αρμόδιου Υπουργού.
2.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη της Αρχής»

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Προσφυγή στη διαδικασία 
του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή 
κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ. 2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει 
διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και 
συγκεκριμένους οικονομικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται 



τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται 
εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.»
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.»
Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 
2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 664/5-2-2020 
απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης,με την 954/3-12-2020 ΑΑΥ 
δεσμεύτηκε πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.002 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου 
LAN και δημιουργία δομημένης καλωδίωσης»
Το τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ συνέταξε την από 
2/12/2020 μελέτη - τεχνική έκθεση για την αντικατάσταση δικτύου LAN και δημιουργία 
δομημένης καλωδίωσης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 49.972,00 €με ΦΠΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό.
Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥ/2-12-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007752916, της 
Διεύθυνσης προγραμματισμού, τμήματος πληροφορικής  του Δήμου Βέροιας, 
- τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις και τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια 
Αναβάθμιση Δικτυού δομημένης καλωδίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας με προμήθεια συνοδού παθητικού εξοπλισμού», 
συνολικού προϋπολογισμού 40.300,00 € χωρίς ΦΠΑ και 49.972,00 € (με ΦΠΑ24%) 
η οποία σύμφωνα με την από 2/12/2020 μελέτη αφορά τον Κ.Α.:02.30.6262.002 με 
τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου LAN και δημιουργία δομημένης καλωδίωσης» 

2. Να εγκρίνει τις από 2/12/2020 Τεχνικές προδιαγραφές για την «προμήθεια 
Αναβάθμιση Δικτυού δομημένης καλωδίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας με προμήθεια συνοδού παθητικού εξοπλισμού», 
εκτιμώμενης αξίας 49.972,00 € (με ΦΠΑ24%) οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν.

3.  Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
συνημμένο σχετικό σχέδιο.

Η Προϊσταμένη Τμήματος                  Ο Διευθυντής Οικονομικών  Υπηρεσιών
        Προμηθειών                       

                             
         Γκαραβέλη Ελένη Σαζακλίδης Β. Δημήτριος

                                              
 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

       Ασλάνογλου Στυλιανός


