
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 05εο ζπλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.018/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Θαζνξηζκόο όξωλ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ θαη έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

γηα ηελ Ξξνκήζεηα θάδωλ απνξξηκκάηωλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζίαο 

θαζαξηόηεηαο πξνϋπνινγηζκνύ 54.755,80€ ρωξίο ΦΞΑ. 
Πηε Ληγξίηα Πεξξώλ, ζήκεξα ηελ 19ε-Φεβξνπαξίνπ-2020 εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 13.30κκ ε Νηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.1333/12-02-
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 έμη (6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  
ΣΑΡΕΖΚΑΟΘΝΠ ΑΟΓΟΗΝΠ  
ΒΑΓΗΘΝΙΗΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ 
ΤΑΟΟΑΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
ΚΑΟΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 
 

 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
 
Πηελ ζέζε ησλ Βαδαξιή Βάηνπ θαη Πηαπξίδε 
Ησάλλε θαηόπηλ δήισζεο ηνπο όηη θσιύνληαη 
λα παξεπξεζνύλ, παξαβξέζεθαλ ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε Βαδηθόιηνο Θεόδσξνο 
θαη Ταξάο Ιεσλίδαο,  
 
Ρα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ν  Ξ ξ ν ε δ ξε ύ ωλ  αλ η η δ ή κ αξρν ο  Α δ ακν ύδ ε ο  Η ωάλ ε ο  ε η ζε γ ν ύ κε λ ν ο  

η ν  4 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Ζ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ καο ζπλέηαμε ηερληθή κειέηε κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα θάδωλ 

απνξξηκκάηωλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο πξνϋπνινγηζκνύ 54.755,80€ ρωξίο 
ΦΞΑ (69.897,19€)». Κε ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα εγθξίλνπκε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ παξαπάλσ 

πξνκήζεηα όπσο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιόγσ ηερληθή κειέηε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη 
ηεο απόθαζεο απηήο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ.4412/2016. 

 Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε  πξνκήζεηα πξάζηλσλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθώλ θάδσλ 1100 
ιίηξσλ θαη 770 ιίηξσλ γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα. Ζ ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ 
ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη  ηηκήο ζην ζύλνιν ησλ πξνζθεξόκελσλ 
εηδώλ θαη ζα είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο . 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθόινπζν  θσδηθό  ηνπ Θνηλνύ Ιεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 34928480-6. Ζ παξνύζα ζύκβαζε πεξηιακβάλεη ηα θάησζη είδε: 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Κ/Κ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΚΔΟΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 

1 Ξιαζηηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ 1100 
ιίηξα ρξώκαηνο πξάζηλν 

ηεκ. 200 215,00 43.000,00 

2 Ξιαζηηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ 770 

ιίηξα ρξώκαηνο πξάζηλν 

ηεκ. 63 186,60 11.755,80 

ΓΑΞΑΛΖ 54.755,80 

ΦΞΑ 24% 13.141,39 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ (ΚΔ ΦΞΑ) 67.897,19 

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ην πξόγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ. Ζ 
ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην «Ξξόγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ II» πξαγκαηνπνηείηαη από 

ην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ΠΑΔ055 θαη ηνλ ελάξηζκν 
2017ΠΔ05500010. 

Ζ δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Θ.Α. 69.7135.01 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

Ν δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ 
Γεκάξρνπ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο  

  

ΑΔΑ: ΩΖΦΨΩ9Β-Κ6Ζ



 

Νξίδεη επηηξνπή δηαγσληζκνύ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Γηεπζπληή ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο 

ΠΗΛΑΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ, ΘΑΓΖΠ ΠΡΟΑΡΝΠ, ΞΑΙΑΡΗΝ ΚΔΡΑΜΝΙΑ κε αλαπιεξσηέο ηνπο 
ΘΑΡΠΑΒΝΛ ΑΠΡΔΟΗΝ, ΣΑΡΕΖΘΥΚΑ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ, ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΑΚΑΟΑΘΖ.  Ξξόεδξνο ηεο επηηξνπήο 
νξίδεηαη ν Πηλάλεο Βαζίιεηνο. 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 

θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο «Ξξνκήζεηα 
θάδωλ απνξξηκκάηωλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο πξνϋπνινγηζκνύ 

54.755,80€ ρωξίο ΦΞΑ (69.897,19€)» γηα ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ηερληθή κειέηε ηνπ 

Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζρέδην ηεο αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο, ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξαπάλσ 

πξνκήζεηα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο απόθαζεο απηήο.  

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε  πξνκήζεηα πξάζηλσλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθώλ θάδσλ 

1100 ιίηξσλ θαη 770 ιίηξσλ γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα. Ζ ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην 
θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη  ηηκήο ζην 

ζύλνιν ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ θαη ζα είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο . 
Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθόινπζν  θσδηθό  ηνπ Θνηλνύ Ιεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 34928480-6.  

Ζ παξνύζα ζύκβαζε πεξηιακβάλεη ηα θάησζη είδε: 
Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Κ/Κ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 
ΚΔΟΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 

1 Ξιαζηηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ 1100 
ιίηξα ρξώκαηνο πξάζηλν 

ηεκ. 200 215,00 43.000,00 

2 Ξιαζηηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ 770 
ιίηξα ρξώκαηνο πξάζηλν 

ηεκ. 63 186,60 11.755,80 

ΓΑΞΑΛΖ 54.755,80 

ΦΞΑ 24% 13.141,39 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ (ΚΔ ΦΞΑ) 67.897,19 

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ην πξόγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ. 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην «Ξξόγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ II» 
πξαγκαηνπνηείηαη από ην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ΠΑΔ055 

θαη ηνλ ελάξηζκν 2017ΠΔ05500010. 

Ζ δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Θ.Α. 69.7135.01 ζρεηηθή 
πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

Ν δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ 

Γεκάξρνπ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 
όξνπο ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

απόθαζεο απηήο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ.4412/2016. 

Νξίδεη επηηξνπή δηαγσληζκνύ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ζύκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο 
ΠΗΛΑΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ, ΘΑΓΖΠ ΠΡΟΑΡΝΠ, ΞΑΙΑΡΗΝ ΚΔΡΑΜΝΙΑ κε 

αλαπιεξσηέο ηνπο ΘΑΡΠΗΑΝΛΖ ΑΠΡΔΟΗΝ, ΣΑΡΕΖΘΥΚΑ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ, ΓΔΠΞΝΗΛΑ 

ΘΑΚΑΟΑΘΖ.  Ξξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν Πηλάλεο Βαζίιεηνο. 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 018/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΖΦΨΩ9Β-Κ6Ζ
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