
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 02εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.004/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε 1νπ & 2νπ πξαθηηθνύ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία 

«Κηζζώζεηο κεραλεκάηωλ» εθηηκώκελεο αμίαο 47.250,00€ ρωξίο ΦΞΑ 
ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 21ε-Ηαλνπαξίνπ-2020 εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.183/10-01-2020 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ πέληε (5) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΣΑΡΕΖΚΑΟΘΝΠ ΑΟΓΟΗΝΠ  
ΒΑΓΑΟΙΖΠ ΒΑΗΝΠ 
ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
 

 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΖΚΑΡΥΟ  
ΚΑΟΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ν Ξ ξν ε δ ξε ύ ωλ  αλ η η δ ή κ αξρν ο  ε η ζε γ ν ύ κε λ ν ο  η ν  3 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  

δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Κε ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.112/2019 απόθαζε καο απνθαζίζηεθαλ ηα παξαθάησ: 
Εγκπίνει ηελ κίζζωζε ηξηώλ κεραλεκάηωλ έξγνπ καδί κε ην ρεηξηζηή ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηώλ 

δηακνξθωηώλ γαηώλ (γθξεϊληεξ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα απνθαηαζηήζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηελ 
βαηόηεηα ζηνπο δξόκνπο ηωλ αγξνθηεκάηωλ ηωλ ΓΔ Τξαγίινπ, Νηγξίηαο θαη Βηζαιηίαο ηνπ Γήκνπ, ιόγω 
αδπλακίαο εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ από ην πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ. 

Εγκπίνει ηελ από 4-11-2019 κειέηε-ηερληθή έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηίηιν «Μιζθώζειρ 
μησανημάηων» θαη αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ 

Εγκπίνει ηε δηελέξγεηα ανοισηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ 
«ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» εθηηκώκελεο αμίαο 47.250,00€ ρωξίο ΦΠΑ, ζύκθωλα κε ηελ από 4-11-
2019 κειέηε-ηερληθή έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ, ε 
νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο απόθαζεο απηήο, µε κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιµή.  

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη κίζζωζε ηξηώλ κεραλεκάηωλ έξγνπ καδί κε ην ρεηξηζηή ηνπο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηξηώλ δηακνξθωηώλ γαηώλ (γθξεϊληεξ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα απνθαηαζηήζνπλ θαη λα 
βειηηώζνπλ ηελ βαηόηεηα ζηνπο δξόκνπο ηωλ αγξνθηεκάηωλ ηωλ ΓΔ Τξαγίινπ, Νηγξίηαο θαη Βηζαιηίαο ηνπ 
Γήκνπ. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θωδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίωλ 
ζπκβάζεωλ (CPV) : 45233252-0 

Η παξνύζα ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάηωζη ηκήκαηα: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «Μίζζωζε Γηακνξθωηή γαηώλ (γθξεϊληεξ) ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 135 ΗΡ κε ηνλ ρεηξηζηή (Γ. Δ. 

Τξαγίινπ)», εθηηκώκελεο αμίαο 13.500,00 ρωξίο ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Μίζζωζε Γηακνξθωηή γαηώλ (γθξεϊληεξ) ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 135 ΗΡ κε ηνλ ρεηξηζηή (Γ. Δ. 

Νηγξίηαο)», εθηηκώκελεο αμίαο 15.750,00 ρωξίο ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Μίζζωζε Γηακνξθωηή γαηώλ (γθξεϊληεξ) ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 135 ΗΡ κε ηνλ ρεηξηζηή (Γ. Δ. 

Βηζαιηίαο)», εθηηκώκελεο αμίαο 18.000,00 ρωξίο ΦΠΑ 
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία ε πεξηζζόηεξεο νκάδεο. 
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έωο 31/12/2020. 
Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/16 ζε εκέξα θαη ώξα 

πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. 
Εξοςζιοδοηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξω λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ο δηαγσληζκόο πξνθεξύρζεθε κε ηελ 15308/23-12-2019 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ε 
επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ 14ε Ηαλνπαξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε 
θαη ώξα 10.00 π.κ. ζην Γεκνηηθό Κέγαξν πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή λα πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπζηεκηθό αξηζκό 83566. Όπσο 
νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνύ κόλν ησλ ειεθηξνληθώλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά» ζηηο 14/1/2020 θαη ώξα 10:14 θαη ζηελ αμηνιόγεζε απηώλ κέζσ ησλ αξκόδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ύζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ 
γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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πλέηαμε ην 1o/312/14-01-2020 πξαθηηθό παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ 
ζπκκεηνρήο-ηερληθώλ πξνζθνξώλ αλνηρηνύ ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ «ΚΗΠΘΩΠΔΗΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ» πξνππνινγηζκνύ 47.250,00€ ρσξίο ΦΠΑ 
ζύκθσλα κε ην νπνίν αθνύ έγηλε ε κνλνγξαθή ησλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ ησλ 
παξαπάλσ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβιήζεθαλ εκπξόζεζκα ζε θπζηθό θάθειν ζην Πξσηόθνιιν 
ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο όπσο νξίδεη ε Γηαθήξπμε, ε επηηξνπή μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απνζθξάγηζεο θαη αθνινύζεζε ε αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο. 

1. ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΗΘ/ΘΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Αθνινύζεζε ε αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ε Δπηηξνπή ζπλέηαμε  ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα:  

Κεηά ηα παξαπάλω ε Δπηηξνπή γλωκνδνηεί λα γίλνπλ δεθηνί θαη νη ηέζζεξηο 
νηθνλνκηθνί θνξείο  θαη λα πξνρωξήζνπλ ζην επόκελν ζηάδην. 

πλέρεηα απηώλ ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ 15ε Ηαλνπαξίνπ 
2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ. ζην Γεκνηηθό Κέγαξν πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή λα πξνβεί 

ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ (ππν)θαθέιισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζπλέηαμε ην 2o/350/15-01-2020 πξαθηηθό 

Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε ηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

1.ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΙΔΓΣΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Α/Α ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ  
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΟΚΑΓΑ Α ΟΚΑΓΑ Β ΟΚΑΓΑ Γ 

1 ΥΟΡΟΕΟΠΟΤΙΟ ΓΖΚΖΣΡΗΟ - 11.550,00 12.800,00 

2 ΘΙΗΑΚΠΑ ΕΑΥΑΡΗΑ 10.350,00 11.025,00 13.200,00 

3 ΠΑΣΗΑΙΑ ΚΑΡΗΑ 9.300,00 9.800,00 10.800,00 

4 ΣΑΪΡΖ ΑΓΓΔΙΟ ΗΘΔ - - 13.600,00 

Κεηά ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή πξνηείλεη σο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο γηα θάζε νκάδα όπσο 
παξαθάησ: 
Ζ Νκάδα Α λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΞΑΡΠΗΑΙΑ ΚΑΟΗΑ» ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο 
είλαη 9.300,00€ ρσξίο ΦΠΑ. 
Ζ Νκάδα Β λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΞΑΡΠΗΑΙΑ ΚΑΟΗΑ» ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο 
είλαη 9.800,00€ ρσξίο ΦΠΑ. 
Ζ Νκάδα Γ λα θαηαθπξσζεί ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΞΑΡΠΗΑΙΑ ΚΑΟΗΑ» ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο 
είλαη 10.800,00€ ρσξίο ΦΠΑ. 

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

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηα πξαθηηθά 1o/312/14-01-2020 & 2o/350/15-01-2020 ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνύ ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ «ΚΗΠΘΩΠΔΗΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ» πνπ πξνθεξύρζεθε κε ηελ αξηζκ.πξση. 

15308/23-12-2019 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, κε ηα νπνία πξνηείλεη σο πξνζσξηλνύο 
αλαδόρνπο γηα θάζε ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο όπσο παξαθάησ: 

1. Ζ Νκάδα Α θαηαθπξώλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΞΑΡΠΗΑΙΑ ΚΑΟΗΑ» ε 

πξνζθνξά ηεο νπνίαο είλαη 9.300,00€ ρσξίο ΦΠΑ. 

2. Ζ Νκάδα Β θαηαθπξώλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΞΑΡΠΗΑΙΑ ΚΑΟΗΑ» ε 
πξνζθνξά ηεο νπνίαο είλαη 9.800,00€ ρσξίο ΦΠΑ. 

Α/Α ΔΞΩΛΚΗΑ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΝΠ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘ/ΘΩΛ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

1 ΥΟΡΟΕΟΠΟΤΙΟ ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΠΙΖΡΟΣΖΣΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΩΛ 

2 ΘΙΗΑΚΠΑ ΣΑΤΡΟ ΠΙΖΡΟΣΖΣΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΩΛ 

3 ΠΑΣΗΑΙΑ ΚΑΡΗΑ ΠΙΖΡΟΣΖΣΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΩΛ 

4 ΣΑΗΡΖ ΑΓΓΔΙΟ ΗΘΔ ΠΙΖΡΟΣΖΣΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΩΛ 

Α/Α ΔΞΩΛΚΗΑ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

1 ΥΟΡΟΕΟΠΟΤΙΟ ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΑΠΟΓΔΘΣΖ 

2 ΘΙΗΑΚΠΑ ΣΑΤΡΟ ΑΠΟΓΔΘΣΖ 

3 ΠΑΣΗΑΙΑ ΚΑΡΗΑ ΑΠΟΓΔΘΣΖ 

4 ΣΑΗΡΖ ΑΓΓΔΙΟ ΗΘΔ ΑΠΟΓΔΘΣΖ 
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3. Ζ Νκάδα Γ θαηαθπξώλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΞΑΡΠΗΑΙΑ ΚΑΟΗΑ» ε 

πξνζθνξά ηεο νπνίαο είλαη 10.800,00€ ρσξίο ΦΠΑ. 

Θάζε ελδηαθεξόκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 
ζύκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία από εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνύηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο 

ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο 
εηδηθώο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνύλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε 

πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη (α) δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε 

κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή (β) δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζε απηόλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο  
γ) δέθα (10) εκέξεο από ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξόκελε, γλώζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλώζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε 
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο από 

ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο παξάιεηςεο.Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ 
ειεθηξνληθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 

από ηνλ πξνζθεύγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδόκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 
4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεύγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο 

απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο ΑΔΠΠ 

επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ή πξνβαίλεη 

ζηελ νθεηιόκελε ελέξγεηα.  
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 004/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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