
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.112/2019 απφθαζε ηεο κε ζέκα: 

Θαζνξηζκόο όξωλ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Κηζζώζεηο κεραλεκάηωλ» 

εθηηκώκελεο αμίαο 47.250,00€ ρωξίο ΦΠΑ 
 

ηε Νηγξίηα εξξψλ, ζήκεξα ηελ 25ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.13785/20-
11-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξηο (4) ελψ θιήζεθαλ φινη. 

πα ξ φλ η ε ο  α πφλ η ε ο  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Πξνήδξεπζε ν αληηδήκαξρνο θαη αληηπξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Αδακνύδεο Ηωάλλεο 
(ιόγω έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Θεζζαινλίθε). 

Ο Πξνεδξεύωλ αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην 7ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη 

Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ηελ βεβαίσζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Έξγσλ θαη 
Καζαξηφηεηαο, ππάξρεη αδπλακία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηεο 
βαηφηεηαο ζηνπο δξφκνπο ησλ αγξνθηεκάησλ ησλ ΓΔ Σξαγίινπ, Αρηλνχ & Βηζαιηίαο Γήκνπ Βηζαιηίαο. 
Γηα απηφ ηνλ ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε ππνγξαθή ζχκβαζεο κίζζσζε ηξηψλ κεραλεκάησλ έξγνπ καδί 
κε ην ρεηξηζηή ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηψλ δηακνξθσηψλ γαηψλ (γθξετληεξ) πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απνθαηαζηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ βαηφηεηα ζηνπο δξφκνπο ησλ 
αγξνθηεκάησλ ησλ ΓΔ Σξαγίινπ, Νηγξίηαο θαη Βηζαιηίαο ηνπ Γήκνπ.               

Με ηελ απφθαζε καο απηή θαινχκαζηε λα εγθξίλνπκε ηελ απφ 4-11-2019 κειέηε-ηερληθή 
έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηίηιν «Κηζζώζεηο κεραλεκάηωλ», λα απνθαζίζνπκε ηνπο φξνπο 
ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Κηζζώζεηο 
κεραλεκάηωλ» εθηηκώκελεο αμίαο 47.250,00€ ρωξίο ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε-
ηερληθή έθζεζε θαη αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ, ε νπνία απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο απηήο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ 
δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 45233252-0 

Η παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 
ΣΚΖΚΑ 1  : «Μίζζσζε Γηακνξθσηή γαηψλ (γθξετληεξ) ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 135 ΗΡ κε ηνλ 

ρεηξηζηή (Γ. Δ. Σξαγίινπ)», εθηηκψκελεο αμίαο 13.500,00 ρσξίο ΦΠΑ 
ΣΚΖΚΑ 2  : «Μίζζσζε Γηακνξθσηή γαηψλ (γθξετληεξ) ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 135 ΗΡ κε ηνλ 

ρεηξηζηή (Γ. Δ. Νηγξίηαο)», εθηηκψκελεο αμίαο 15.750,00 ρσξίο ΦΠΑ 
ΣΚΖΚΑ 2  : «Μίζζσζε Γηακνξθσηή γαηψλ (γθξετληεξ) ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 135 ΗΡ κε ηνλ 

ρεηξηζηή (Γ. Δ. Βηζαιηίαο)», εθηηκψκελεο αμίαο 18.000,00 ρσξίο ΦΠΑ 
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία ε πεξηζζφηεξεο νκάδεο. 
Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 58.590,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 47.250,00  ΦΠΑ : 11.340,00). 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο 

31/12/2020 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/16.  
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν ΓΗΜΟ ΒΙΑΛΣΙΑ. Η ρξεκαηνδφηεζε 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ ΚΑ 30.6233.01. ην πνζφ κε ΦΠΑ 50.000,00 γηα ην έηνο 2019 θαη ζηνλ ίδην 
θσδηθφ έρεη πξνβιεθζεί πνζφ κε ΦΠΑ 24.800 γηα ην έηνο 2020, φπνπ γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί πνζφ 8.590,00 επξψ. Σν πνζφ πνπ δελ ζα εμαληιεζεί ζην έηνο 2019 ζα κεηαθεξζεί 
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σο ππνιεηπφκελν ζχκβαζεο ζην έηνο 2020 θαη ζα εμαζθαιηζηεί κε ηελ πξψηε αλακφξθσζε 
πξνυπνινγηζκνχ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηελ 
απφ 4/11/2019 ζρεηηθή Μειέηε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο.  

Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ 
θαθέινπ & χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ κίζζσζε ηξηψλ κεραλεκάησλ έξγνπ καδί κε ην ρεηξηζηή ηνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηξηψλ δηακνξθσηψλ γαηψλ (γθξετληεξ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

απνθαηαζηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ βαηφηεηα ζηνπο δξφκνπο ησλ αγξνθηεκάησλ ησλ 
ΓΔ Σξαγίινπ, Νηγξίηαο θαη Βηζαιηίαο ηνπ Γήκνπ, ιφγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. 

Δγθξίλεη ηελ απφ 4-11-2019 κειέηε-ηερληθή έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηίηιν 

«Κηζζώζεηο κεραλεκάηωλ» θαη αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ 
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ «ΚΗΘΩΔΗ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΩΛ» εθηηκψκελεο αμίαο 47.250,00€ 

ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 4-11-2019 κειέηε-ηερληθή έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 
θαη αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο απφθαζεο απηήο, µε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηµή.  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη κίζζσζε ηξηψλ κεραλεκάησλ έξγνπ καδί κε ην ρεηξηζηή 
ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηψλ δηακνξθσηψλ γαηψλ (γθξετληεξ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

λα απνθαηαζηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ βαηφηεηα ζηνπο δξφκνπο ησλ αγξνθηεκάησλ 

ησλ ΓΔ Σξαγίινπ, Νηγξίηαο θαη Βηζαιηίαο ηνπ Γήκνπ. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(CPV) : 45233252-0 

Η παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

ΣΚΖΚΑ 1  : «Μίζζσζε Γηακνξθσηή γαηψλ (γθξετληεξ) ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 135 ΗΡ κε 
ηνλ ρεηξηζηή (Γ. Δ. Σξαγίινπ)», εθηηκψκελεο αμίαο 13.500,00 ρσξίο ΦΠΑ 

ΣΚΖΚΑ 2  : «Μίζζσζε Γηακνξθσηή γαηψλ (γθξετληεξ) ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 135 ΗΡ κε 

ηνλ ρεηξηζηή (Γ. Δ. Νηγξίηαο)», εθηηκψκελεο αμίαο 15.750,00 ρσξίο ΦΠΑ 
ΣΚΖΚΑ 2  : «Μίζζσζε Γηακνξθσηή γαηψλ (γθξετληεξ) ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 135 ΗΡ κε 

ηνλ ρεηξηζηή (Γ. Δ. Βηζαιηίαο)», εθηηκψκελεο αμίαο 18.000,00 ρσξίο ΦΠΑ 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία ε πεξηζζφηεξεο νκάδεο. 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο 
31/12/2020. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/16 

ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 112/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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