
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 27εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.097/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Καηαίσζε αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ππεξεζίαο «Απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ ΓΔ Σξαγίινπ θαη Βηζαιηίαο» εθηηκώκελε αμία 8.175,00 ρσξίο 

ΦΠΑ  
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 22ε-Οθησβξίνπ-2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.12009/17-10-2019 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ  
 

 

ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  7 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.60/2019 ΑΟΔ εγθξίλακε ην αξηζκ.πξση.6944/25-06-2019 

1ν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ «Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ΓΔ Σξαγίινπ θαη 

Βηζαιηίαο» πξνϋπνινγηζκνύ 24.800,00€ γηα δηάζηεκα πεξίπνπ 2,5 κελώλ (10 
εβδνκάδσλ) όπσο νξίζζεθε κε ηελ αξηζκ.πξση.6417/12-6-2019 Γηαθήξπμε ηεο 

Γεκάξρνπ, γηα ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί Σερληθή Έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ.138/2019 ΑΓ µε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηµή. 
Η επηηξνπή πξνηείλεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο «ΑΠΟΘΟΚΗΓΖ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΩΛ ΓΔ ΣΡΑΓΗΙΟΤ ΘΑΗ ΒΗΑΙΣΗΑ» ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΠΑΣΗΑΙΑ 

Κ.-ΛΗΕΑΚΖ Θ. Ο.Δ. ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη 19.500,00€ ρσξίο ΦΠΑ (24.180,00€ 
κε ΦΠΑ) 

ηελ ζπλέρεη ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ κε ην αξηζκ.πξση.12070/18-10-2019 πξαθηηθό  ηεο 
γλσκνδνηεί : 

ηηο 10/10/2019 θαη ζηηο 15/10/2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ε νξθσκνζία λέσλ ππαιιήισλ ηεο 

Πξνθήξπμεο 3Κ.  
Έρνληαο ππόςε : 
- Τν αξ.πξω.11944/15-10-2019 έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καζεκεξηλόηεηαο 
- Τελ παξ.2β ηνπ άξζξνπ 106 Ν.4412/2016 ζύκθωλα κε ηελ νπνία, ε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο 

κπνξεί λα καηαηωζεί «…αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο άιιαμαλ νπζηωδώο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππό αλάζεζε αληηθείκελν…» 

-Τελ παξ. 3.5 ηεο Δηαθήξπμεο πνπ αλαθέξεη ηνλ παξαπάλω όξν 

γλσκνδνηνύκε λα καηαησζεί ε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
ππεξεζία «ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Γ.Δ. ΣΡΑΓΙΛΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑΛΣΙΑ» κε εθηηκώκελε αμία 
8.175,00€ ρσξίο  ΦΠΑ επεηδή άιιαμε νπζησδώο ε παξάκεηξνο βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε ε εθθίλεζε ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο δειαδή ε ππεξεζία καο ζα κπνξεί πιένλ λα πξαγκαηνπνηεί ηελ 
πξνθεξπρζείζα ππεξεζία κε δηθά ηεο κέζα. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθσλα 

Καηαηώλεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία 

«ΑΠΟΘΟΚΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΩΛ Γ.Δ. ΣΡΑΓΗΙΟΤ ΘΑΗ ΒΗΑΙΣΗΑ» κε εθηηκώκελε 
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αμία 8.175,00€ ρσξίο ΦΠΑ, επεηδή άιιαμε νπζησδώο ε παξάκεηξνο βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε 

ε εθθίλεζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα ε ππεξεζία καο ζα κπνξεί πιένλ 

λα πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνθεξπρζείζα ππεξεζία κε δηθά ηεο κέζα, θαζώο ζηηο 10/10/2019 

θαη ζηηο 15/10/2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ε νξθσκνζία λέσλ ππαιιήισλ ηεο Πξνθήξπμεο 

3Κ, όπσο ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ γλσκνδνηεί κε ην αξηζκ.πξση.12070/18-10-2019 

πξαθηηθό ηεο. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 97/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: Ψ1ΠΘΩ9Β-Γ1Σ


		2019-10-23T13:33:09+0300
	Athens




