
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 23εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.190/2021 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξωλ, γηα ηελ 
αλαβάζκηζε 13 ζηάζεωλ αζηηθήο ζπγθνηλωλίαο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο κε εθηηκώκελε αμία 47.989,24 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 28ε-Ηνπιίνπ-2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.00πκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζηελ δηα πεξηθνξάο EKTAKTH ΤΛΔΓΡΗΑΖ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από 
ηελ αξηζκ.πξση.8693/28-07-2021 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  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΒΑΓΗΘΟΙΗΑ ΘΔΟΓΩΡΟ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
 

 

ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο Πξόεδξνο & δήκαξρνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο 
ύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 

εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα 
επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ 
πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο πξόζθιεζεο νθείιεηαη ζην όηη πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απόθαζε απηή ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηόηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ Έγθξηζε ηεο αξηζκ.28/8/07-07-2021 απόθαζεο ηεο 
Θ.Δ.Γ.Β. κε ζέκα Γεύηεξε αλακόξθωζε πξνϋπνινγηζκνύ, ρξήζεο 2021. Σν ζώκα ζπκθώλεζε νκόθωλα. 

 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Σν αξκόδην ηκήκα ηνπ Γήκνπ καο ζπλέηαμε ηερληθή κειέηε γηα ηελ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, 

θαηαζθεπή, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξωλ, γηα ηελ αλαβάζκηζε 13 ζηάζεωλ 
αζηηθήο ζπγθνηλωλίαο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε εθηηκώκελε αμία 
47.989,24 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Με 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 
Ν.4412/2016. 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε ζηάζεσλ/ζηεγάζηξσλ αζηηθήο 
ζπγθνηλσλίαο ζην Γήκν Βηζαιηίαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηώλ, απνζθνπώληαο ζηελ αζθαιή 
θαηά ηνλ δπλαηόλ κεηαθίλεζή ηνπο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπο από ηηο επηθξαηνύζεο θάζε θνξά θαηξηθέο 
ζπλζήθεο.            

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 44212321-5, 34928400-2 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 47.989,24€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 24% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: 38.701,00 €  ΦΠΑ : 9.288,24€). 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία 
αλάξηεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζην ΚΗΜΓΗ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο δίδεηαη ζηα 
ηεύρε ηεο κειέηεο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο  ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 47.989,24€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 24% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: 38.701,00 €  ΦΠΑ : 9.288,24€). 

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν Γήκνο Βηζαιηίαο κε πόξνπο από ην 
πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ΑΔ – 055 ζηελ νπνία εληάρζεθε κε ηελ κε αξ. 
πξση. 7987/02-02-2021 απόθαζε ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ & Γηαρείξηζεο Π.Γ.Δ. 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ελάξηζκν 2017Δ05500010. Η δαπάλε γηα ηελ ζύκβαζε βαξύλεη ηελ 
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κε Κ.Α.: 1322.10 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο κε ην πνζό  47.989,24€ ζπκπ. Φ.Π.Α. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία 
αλάξηεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζην ΚΗΜΓΗ. 

Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο. 

Γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απόθαζε κε αξ. πξση.  8614/27-07-2021 (ΑΓΑΜ 
21REQ008988351, ΑΓΑ 9Ν7Ω9Β -Λ03) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο 
γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2021 θαη έιαβε α/α Α/168 θαηαρώξεζεο  ζην κεηξών δεζκεύζεσλ/Βηβιίν 
εγθξίζεσλ & Δληνιώλ Πιεξσκήο ηνπ θνξέα Γήκνο Βηζαιηίαο.  

Ο Αγγειάθεο Υξήζηνο ζπκθσλεη κε ηελ πξνππόζεζε όηη όια γίλνληαη ζε λόκηκν πιαίζην γηα ην 
ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ. 

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο,  
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ 

απνθαζίδεη νκνθωλα 

Δγθξίλεη ηελ ηερληθή κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην αξκόδην ηκήκα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξωλ, γηα ηελ 
αλαβάζκηζε 13 ζηάζεωλ αζηηθήο ζπγθνηλωλίαο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο κε εθηηκώκελε αμία 47.989,24 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Με 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 Ν.4412/2016. 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε ζηάζεσλ/ζηεγάζηξσλ 
αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο ζην Γήκν Βηζαιηίαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηώλ, 

απνζθνπώληαο ζηελ αζθαιή θαηά ηνλ δπλαηόλ κεηαθίλεζή ηνπο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπο 

από ηηο επηθξαηνύζεο θάζε θνξά θαηξηθέο ζπλζήθεο.            
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 44212321-5, 34928400-2 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 47.989,24€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: 38.701,00€  ΦΠΑ : 
9.288,24€). 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο από ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζην ΚΗΜΓΗ. 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο δίδεηαη 

ζηα ηεύρε ηεο κειέηεο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο  ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 47.989,24€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: 38.701,00 €  ΦΠΑ : 

9.288,24€). 

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν Γήκνο Βηζαιηίαο κε πόξνπο 

από ην πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ΑΔ – 055 ζηελ νπνία 
εληάρζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. 7987/02-02-2021 απόθαζε ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηπμηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ & Γηαρείξηζεο Π.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ελάξηζκν 

2017Δ05500010. Η δαπάλε γηα ηελ ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α.: 1322.10 ζρεηηθή 
πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ην πνζό  

47.989,24€ ζπκπ. Φ.Π.Α. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο από ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζην ΚΗΜΓΗ. 
Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο. 

Γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απόθαζε κε αξ. πξση.  8614/27-07-2021 
(ΑΓΑΜ 21REQ008988351, ΑΓΑ 9Ν7Ω9Β -Λ03) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε 

δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2021 θαη έιαβε α/α Α/168 θαηαρώξεζεο  ζην 

κεηξών δεζκεύζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & Δληνιώλ Πιεξσκήο ηνπ θνξέα Γήκνο Βηζαιηίαο.  
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Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, νδόο Ηξώσλ 2 - 

Νηγξίηα, ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γήκάξρνπ ελώπηνλ 

ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 190/2021 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΞΩ9Β-Ι7Μ
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