
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 07εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.031/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε πξαθηηθώλ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα θάδωλ 

απνξξηκκάηωλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο πξνϋπνινγηζκνύ 

54.755,80€ ρωξίο ΦΠΑ. 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 04ε-Καξηίνπ-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.30 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.1830/26-02-2020 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

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

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ 
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 

ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
 
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  5 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.18/2020 εγθξίλακε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο «Πξνκήζεηα θάδωλ απνξξηκκάηωλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο 

πξνϋπνινγηζκνύ 54.755,80€ ρωξίο ΦΠΑ (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  ε  πξνκήζεηα πξάζηλσλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθώλ θάδσλ 1100 ιίηξσλ 
θαη 770 ιίηξσλ γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα. Η 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 . 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθόινπζν  θσδηθό  ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 34928480-6.  

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ην πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ. Η 
ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην «Πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ II» πξαγκαηνπνηείηαη από 
ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ΑΔ055 θαη ηνλ ελάξηζκν 

2017Δ05500010. 
Η δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α. 69.7135.01 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 
Ο δηαγσληζκόο πξνθεξύρζεθε κε ηελ 1614/19-02-2020 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ε 

επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 
ηελ 04ε Μαξηίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00π.κ., ζπλέηαμε ην 1o/2097/04-03-2020 
πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ζύκθωλα κε ην νπνίν δηαπηζηώζεθε 
από ηελ Δ.Γ.Γ. όηη είρε ππνβιεζεί κία (1)  ζπλνιηθά πξνζθνξά μεθίλεζε δεκνζίσο ηε δηαδηθαζία ηεο 
απνζθξάγηζεο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θαθέινπ κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Έπεηηα ε επηηξνπή απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο θαη εμεηάζηεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ηα δύν (2) δείγκαηα πνπ είραλ θαηαηεζεί.  

ύκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2 ηεο Γηαθήξπμεο ε επηηξνπή πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε θαη ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαη ζηελ αμηνιόγεζή ηεο. Η νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά παξνπζηάδεηαη  αλαιπηηθά παξαθάησ: 

3.ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ/Κ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΚΖ ΚΟΛΑΓΑ ΚΔΡΗΘΖ 
ΓΑΠΑΛΖ 

1 
Πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη 
απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο 
1100 lt ρξώκαηνο πξάζηλνπ 

ηεκ. 200 

193,00 38.600,00€  

Δθαηό ελελήληα ηξία  
επξώ  
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2 
Πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη 
απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο 
770 lt ρξώκαηνο πξάζηλνπ 

ηεκ. 63 

167,00 10.521,00€ 

Δθαηό εμήληα επηά 
επξώ 

ΓΑΠΑΛΖ 49.121,00€ 

ΦΠΑ 24% 11.789,04€ 

ΤΛΟΙΗΘΟ ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟ (ΚΔ ΦΠΑ) 60.910,04€ 

Μεηά ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή πξνηείλεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΩΛ ΤΣΖΚΑΣΩΛ Α.Δ.Β.Δ., ε πξνζθνξά ηνπ 
νπνίνπ είλαη  49.121,00€ ρωξίο ΦΠΑ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ην 1o/2097/04-03-2020 πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα θάδωλ απνξξηκκάηωλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο 

πξνϋπνινγηζκνύ 54.755,80€ ρωξίο ΦΠΑ (69.897,19€)» κε ην νπνίν ε επηηξνπή 

πξνηείλεη ωο πξνζωξηλό αλάδνρν ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΩΛ ΤΣΖΚΑΣΩΛ Α.Δ.Β.Δ., ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη  
49.121,00€ ρωξίο ΦΠΑ.  

Έλζηαζε θαηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Η έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηό 
ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή από ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθό όξγαλν. 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 031/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΨΞΨΥΩ9Β-Ξ0Υ
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