
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 05εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.023/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Σξόπνο εθηέιεζεο «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ 

εηδώλ παληνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη 

ησλ Λ.Π. γηα 12 κήλεο» δαπάλεο 54.006,59€ 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 19ε-Φεβξνπαξίνπ-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
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 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  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΧΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΗΘΟΙΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 
ΦΑΡΡΑ ΙΔΧΛΗΓΑ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
 
ηελ ζέζε ησλ Βαδαξιή Βάηνπ θαη ηαπξίδε 
Ισάλλε θαηόπηλ δήισζεο ηνπο όηη θσιύνληαη 
λα παξεπξεζνύλ, παξαβξέζεθαλ ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε Βαδηθόιηνο Θεόδσξνο 
θαη Φαξάο Λεσλίδαο,  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο  Π ξ ν ε δ ξε ύ σλ  αλ η η δ ή κ αξρν ο  Α δ ακν ύδ ε ο  Η σάλ ε ο  ε η ζε γ ν ύ κε λ ν ο  

η ν  9 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Η ηερληθή ππεξεζία ζπλέηαμε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο θαη ην ζρέδην ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξηζκ.3/2020 κειέηε γηα ηελ 
«πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαιώζηκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ησλ Λ.Π. γηα 12 κήλεο πξνϋπνινγηζκνύ 

54.006,59€ κε ΦΠΑ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ έρνληαο 
ππόςε θαη ζπγθεθξηκέλα:  

-ηεο κε αξ.απόθαζεο 3/2020 ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξση/βάζκηαο εθπαίδεπζεο Γ.Βηζαιηίαο 
-ηεο κε αξ.απόθαζεο 1/2020 ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπη/βάζκηαο εθπαίδεπζεο Γ.Βηζαιηίαο 
-ηεο κε αξ.απόθαζεο  13/2020  ηνπ ΓΗΚΚΠΠΠΑ Γ.Βηζαιηίαο 
-ηεο κε αξ.απόθαζεο 11/2020  ηεο Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο  Γ.Βηζαιηίαο. 
Με ηελ απόθαζε καο θαινύκαζηε λα εγθξίλνπκε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, λα θαζνξίζνπκε 

ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο θαη ηνπ όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ. Οη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη απηνί πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζκ.3/2020 ζρεηηθή κειέηε θαη ζην ζρέδην Γηαθήξπμεο πνπ απνηεινύλ 
αλαπόζπαζηα θνκκάηηα ηεο απόθαζεο απηήο. Η παξνύζα κειέηε ζπληάρζεθε κε βάζε ηα αηηήκαηα 
πνπ ππέβαιαλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε ελδεηθηηθή 
πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζε 54.006,59€ κε ΦΠΑ είλαη θάησ ηνπ πνζνύ ησλ 60.000€ 
(πιένλ Φ.Π.Α.) ν δηαγσληζκόο ζα είλαη ζπλνπηηθόο. 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΘΑΗ ΙΟΗΠΧΛ ΑΛΑΙΧΗΚΧΛ ΔΗΓΧΛ 
ΠΑΛΣΟΠΧΙΔΗΟΤ ΔΣΟΤ 2020 ΤΠΖΡΔΗΧΛ ΓΖΚΟΤ ΒΗΑΙΣΗΑ & ΛΟΚΗΘΧΛ ΠΡΟΧΠΧΛ 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ εηδώλ 
παληνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ. Σα πξνο 
πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθόινπζν θσδηθό ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(CPV) : 39830000-9  

Η παξνύζα ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 
ΣΚΖΚΑ (ΟΚΑΓΑ) Α: Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Βηζαιηίαο πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ 
αλαισζίκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 5.177,93€ κε Φ.Π.Α. 
ΣΚΖΚΑ (ΟΚΑΓΑ) Β: Γήκνο Βηζαιηίαο πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ εηδώλ 
παληνπσιείνπ ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  10.963,87€ κε Φ.Π.Α. 
ΣΚΖΚΑ (ΟΚΑΓΑ) Γ: Γεκνηηθό Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο  Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ ελδεηθηηθόο 
πξνϋπνινγηζκόο 9.434,12€ κε Φ.Π.Α. 

  

ΑΔΑ: 6ΣΑ2Ω9Β-34Γ



 

ΣΚΖΚΑ (ΟΚΑΓΑ) Γ: Πξσηνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 
ινηπώλ αλαισζίκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 18.481,07€ κε Φ.Π.Α. 
ΣΚΖΚΑ (ΟΚΑΓΑ) Δ: Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη 
ινηπώλ αλαισζίκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 9.949,60€ κε Φ.Π.Α. 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ  
Ν.4412/2016 θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ 
Πξνζώπσλ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2020-2021 όπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

α/α ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

1 Δήμοσ Βιςαλτίασ  Κ.Α. 10.6634.01   10.963,87€ 

2 Κοινωφελήσ Επιχείρηςη  Κ.Α. 15.6634.01  5.177,93€ 

3 ΔΗΚΚΠΠΠΑ    

3.1 -Παιδικών Σταθμών Κ.Α. 15.6634.01  

9.434,12€ 3.2 -ΚΑΠΗ Κ.Α. 10.6634.01  

3.3 -Αθλητικοφ Κζντρου Κ.Α. 10.6634.02  

4 Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ   18.481,07€ 

5 Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ   9.949,60€ 
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα όια ηα είδε ελόο ηκήκαηνο. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα 

επηκέξνπο είδε ελόο ηκήκαηνο. Κάζε νηθνλνκηθόο θνξέο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα έλα ή 
πεξηζζόηεξα ηκήκαηα. 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 54.006,59€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 24% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: 43.553,70€  ΦΠΑ :  10.452,89€). 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 

θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ησλ Λ.Π. γηα 12 κήλεο» δαπάλεο 54.006,59€  
γηα ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ε αξηζκ.3/2020 ζρεηηθή κειέηε από ηελ ηερληθή ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο θαη ην ζρέδην ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ. 
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ην 

Ν.4412/2016 θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ όισλ ησλ νκάδσλ θαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηελ αξηζκ.3/2013 εγθύθιην ηνπ Τπ.Δο. θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.4 ηεο από 12-12-2012 πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ η.Α’ 240) 

πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.4111/2013, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4257/2016 θαη ηελ 

αξηζκ.3/2020 ζρεηηθή Σερληθή Μειέηε ηεο πξνκήζεηαο πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα 
ηεο απόθαζεο απηήο 

Ο 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 ηεο αξηζκ.3/2020 ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, πνπ 

απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο απόθαζεο απηήο. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 023/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικόσ υπάλληλοσ με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 6ΣΑ2Ω9Β-34Γ
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