
                                                                                       (ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ  ΓΙΑΓΤΚΣΙΟ) 

                                                        ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην απφζπαζκα ηεο αξηζ. 06/14-05-2021 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ. ηνπ Γεκνηηθνχ 

Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο. 

 

Αξηζ. Απφθ. 21/2021                                                                  

                                                                  ΘΔΜΑ 2
ν
  

                           Καθοπιζμόρ όπων ζςνοπηικού διαγωνιζμού ηος έπγος  

                          «Πποζαπμογή Παιδικών ηαθμών ΓΖ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.  

                           Γήμος  Βιζαληίαρ ζηιρ πποδιαγπαθέρ ηος Π.Γ 99/2017»   

                           ςνολικού  πποϋπολογιζμού 73.000,00 εςπώ (με Φ.Π.Α 24%)    
 

ηε Νηγξίηα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ζην 

Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, Νηγξίηαο ζήκεξα 14 Μάηνπ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα Παξαζθεπή 

θαη ψξα 12:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Γ.. ηνπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΓΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 

514/07-05-2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ., ηεξψληαο ηα πγεηνλνκηθά 

πξσηφθνιια ιφγσ ηνπ COVID-19 θαη εηδνπνηήζεθαλ φια ηα κέιε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξζξ.. 67 ηνπ Ν.3852/10 ΦΔΚ 87 η.Α. «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία ζχκθσλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 96 παξ.2 ηνπ Ν.114 η. Α' - Κχξσζε ηνπ Κ.Γ.Κ. Γεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 

(7) Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ παξφληεο ήηαλ (5) δειαδή: 

ηελ ζπλεδξίαζε: 

                   ΠΑΡΟΝΣΔ   
1.  Βαδηθφιηνο Θεφδσξνο                            

2.  Υαηδεκάξθνο Αξγχξηνο                 

3.  Ισαλλίδνπ Λεκνληά    

4.  Καξξά Αιεμάλδξα                         

5.  Σζηραξάπε Μαξία                          

                          ΑΠΟΝΣΔ 

Βαδαξιήο  Βατνο  

Κνηζάλπαπαο Υαξίζζεο            

 

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Κνπηδκπήο  Γεκήηξηνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ. 

ηελ ζπλεδξίαζε απηή ιφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π., βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ αξζξ. 69 ηνπ Ν.3852/2010, 

ρξέε Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηέιεζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Βαδηθφιηνο Θεφδσξνο, ν νπνίνο εηζεγείηαη θαη ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Κεξχζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2
νπ

  ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο  

Καθοπιζμόρ όπων ζςνοπηικού διαγωνιζμού ηος έπγος  «Πποζαπμογή Παιδικών 

ηαθμών ΓΖ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α Γήμος  Βιζαληίαρ ζηιρ πποδιαγπαθέρ ηος Π.Γ 

99/2017»  ζςνολικού  πποϋπολογιζμού  73.000,00 εςπώ (ζςμπεπιλαμβανομένος 

Φ.Π.Α 24%). 

Έζεζε ππφςε σλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα παξαθάησ: 

1) Σελ κε αξηζκφ 110/2018 απόθαζη  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΓΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε  ππνβνιή 

πξφηαζεο έληαμεο ζην πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ηίηιν 

«Δπισοπήγηζη  ηων  Γήμων και ηων  Νομικών Πποζώπων αςηών για 

πποζαπμογή λειηοςπγούνηων δημοηικών βπεθικών, παιδικών και 
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βπεθονηπιακών ζηαθμών ζηιρ πποδιαγπαθέρ ηος νέος θεζμικού πλαιζίος 

αδειοδόηηζηρ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος π.δ. 99/2017». 

2) Σελ κε αξηζ. πξση. 37870/16-05-2019 απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ 

έληαμε ηεο πξάμεο «Πποζαπμογή Παιδικών ηαθμών ΓΖΚΚΠΠΠΑ Γήμος 

Βιζαληίαρ ζηιρ πποδιαγπαθέρ ηος Π.Γ 99/2017» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

73.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) κε δηαθηνχρν ην ΝΠΓΓ «Γεκνηηθφ 

Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-Παηδείαο-Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο» ζην Πξφγξακκα «Δπισοπήγηζη  ηων  Γήμων και ηων  Νομικών 

Πποζώπων αςηών για πποζαπμογή λειηοςπγούνηων δημοηικών βπεθικών, 

παιδικών και βπεθονηπιακών ζηαθμών ζηιρ πποδιαγπαθέρ ηος νέος θεζμικού 

πλαιζίος αδειοδόηηζηρ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος π.δ. 99/2017». 

3) Σελ απφ 04/02/2020 Πξνγξακκαηηθή χκβαζε ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 

κεηαμχ ηνπ «Γεκνηηθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-Παηδείαο-Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Βηζαιηίαο» θαη ηνπ «Γήκνπ Βηζαιηίαο» γηα ηελ πξάμε 

«Πποζαπμογή Παιδικών ηαθμών ΓΖΚΚΠΠΠΑ Γήμος Βιζαληίαρ ζηιρ 

πποδιαγπαθέρ ηος Π.Γ 99/2017». 

4) Σελ κε αξηζκφ 8/2020 κειέηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Πποζαπμογή 

Παιδικών ηαθμών ΓΖΚΚΠΠΠΑ Γήμος Βιζαληίαρ ζηιρ πποδιαγπαθέρ ηος Π.Γ 

99/2017» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 73.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ε 

νπνία ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο. 

Με ηελ απφθαζή καο απηή θαινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε: 

1) Σελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 8/2020 κειέηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

«Πποζαπμογή Παιδικών ηαθμών ΓΖΚΚΠΠΠΑ Γήμος Βιζαληίαρ ζηιρ 

πποδιαγπαθέρ ηος Π.Γ 99/2017» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 73.000,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ε νπνία ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ην Σκήκα 

Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

2) Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ν νπνίνο ζα είλαη κε 

δεκφζην αλνηθηφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, 

κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο νκνεηδψλ 

εξγαζηψλ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ επηκέξνπο πνζνζηψλ 

έθπησζεο (άξζξν 95 παξ. 2
α
 ηνπ Ν.4412/2016) θαη θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

3) Σελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε δηαθήξπμε, 

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

4) Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. ηνπ ΓΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκέξαο θαη ψξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε 

δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα λνκίκσο πξνβιεπφκελα. 

Σν έξγν είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΓΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο ζηνλ ΚΑ 15.7131.03 θαη ρξεκαηνδνηείηαη  απφ  πηζηψζεηο  ηνπ  

πξνγξάκκαηνο  «Δπισοπήγηζη  ηων  Γήμων και ηων  Νομικών Πποζώπων αςηών 

για πποζαπμογή λειηοςπγούνηων δημοηικών βπεθικών, παιδικών και 

βπεθονηπιακών ζηαθμών ζηιρ πποδιαγπαθέρ ηος νέος θεζμικού πλαιζίος 

αδειοδόηηζηρ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος π.δ. 99/2017». 
 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  ηνπ Ν.Π.: 

 1) Να εγθξίλεη θαη λα παξαιάβεη ηελ ππ’ αξηζ. 8/2020 κειέηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ «Πποζαπμογή Παιδικών ηαθμών ΓΖΚΚΠΠΠΑ Γήμος Βιζαληίαρ ζηιρ 

πποδιαγπαθέρ ηος Π.Γ 99/2017» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 73.000,00 € 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ε νπνία ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ην Σκήκα 

Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

2) Να θαζνξίζεη σο ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ην δεκφζην αλνηθηφ 

ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην ζχζηεκα 

πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη 

έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο (άξζξν 95 

παξ. 2
α
 ηνπ Ν.4412/2016) θαη θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

3) Να εγθξίλεη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε δηαθήξπμε 

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

4) Να εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ. ηνπ ΓΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκέξαο θαη ψξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε 

δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα λνκίκσο πξνβιεπφκελα  

 θαη λα ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε. 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνχ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

 

                                      ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Δγθξίλνπλ θαη παξαιακβάλνπλ ηελ ππ’ αξηζ. 8/2020 κειέηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ «Πποζαπμογή Παιδικών ηαθμών ΓΖΚΚΠΠΠΑ Γήμος Βιζαληίαρ ζηιρ 

πποδιαγπαθέρ ηος Π.Γ 99/2017» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 73.000,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ε νπνία ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ην Σκήκα 

Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

2) Καζνξίδνπλ σο ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ην δεκφζην αλνηθηφ 

ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην ζχζηεκα 

πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη 

έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο (άξζξν 95 

παξ. 2
α
 ηνπ Ν.4412/2016) θαη θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

3) Δγθξίλνπλ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε δηαθήξπμε, ε 

νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

4) Δμνπζηνδνηνχλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ. ηνπ ΓΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκέξαο θαη ψξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε δεκνζίεπζε 

ηεο πεξίιεςήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα λνκίκσο πξνβιεπφκελα.  

Σν έξγν είλαη εγγεγξακκέλν ζην πξνυπνινγηζκφ  ηνπ  ΓΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ηνπ Γήκνπ  

Βηζαιηίαο ζηνλ ΚΑ 15.7135.03 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ  πηζηψζεηο  ηνπ  

πξνγξάκκαηνο «Δπισοπήγηζη  ηων  Γήμων και ηων Νομικών Πποζώπων αςηών 

για πποζαπμογή λειηοςπγούνηων δημοηικών βπεθικών, παιδικών και 

βπεθονηπιακών ζηαθμών ηιρ πποδιαγπαθέρ ηος νέος θεζμικού πλαιζίος 

αδειοδόηηζηρ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος π.δ. 99/2017». 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμσλ αξηζκφ 21/2021 

  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ:         

             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                   ΣΑ ΜΔΛΗ 

                (Τπνγξαθή)                                                       (Τπνγξαθέο) 

                     Αθξηβέο απφζπαζκα πξαθηηθνχ Νηγξίηα 17-05 -2021 

                                                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

                                           ΒΑΓΑΡΛΗ  ΒΑΪΟ      
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