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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ

Α Π Ο  Π Α  Κ Α
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ
δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.194/2021 απφθαζε ηεο κε ζέκα:

Έγθξηζε ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ «Κηζζώκαηα – Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ
νρεκάηωλ εθηόο κεηαθνξηθώλ κέζωλ» πξνϋπνινγηζκνύ 49.600,00 επξώ κε
Φ.Π.Α.

ηε Νηγξίηα εξξψλ, ζήκεξα ηελ 05ε-Απγνύζηνπ-2021 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11.30πκ έσο 12.00κκ ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζηελ δηα πεξηθνξάο EKTAKTH ΤΛΔΓΡΗΑΖ έθηαθηε
ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.8849/03-08-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018.
Γηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ παξαβξέζεθαλ επηά (7) ελψ θιήζεθαλ φινη.

παξφληεο

απφληεο

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ
ΒΑΓΗΘΟΙΗΑ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθφ
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.

Ο Πξόεδξνο & δήκαξρνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο
χκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή κπνξεί λα
επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε
ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ
πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο πξφζθιεζεο νθείιεηαη ζην φηη πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απφθαζε απηή ηεο
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηφηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο Θ.Δ.ΓΖ.Β. γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο. Σν ζώκα ζπκθώλεζε νκόθωλα.

Η επηθνηλσλία ζα γίλεη κέζσ ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4 ν

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:

Σν ηκήκα Σερληθήο Τπεξεζίαο, ζπλέηαμε ηελ αξηζ.πξση.8785/30-07-2021 Μειέηε γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Κηζζώκαηα – Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ νρεκάηωλ εθηόο
κεηαθνξηθώλ κέζωλ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00€ κε ΦΠΑ 24%, ε νπνία ζα θαιπθζεί
απφ δεκνηηθνχο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 30.6233.01 ησλ εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο
νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηεο κειέηεο εϊλαη:
Η κίζζσζε ηξηψλ κεραλεκάησλ έξγνπ καδί κε ην ρεηξηζηή ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηψλ
δηακνξθσηψλ γαηψλ (γθξετληεξ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απνθαηαζηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ
ηελ βαηφηεηα ζηνπο δξφκνπο ησλ αγξνθηεκάησλ ησλ ΓΔ Σξαγίινπ, Νηγξίηαο θαη Βηζαιηίαο ηνπ
Γήκνπ, ζηνπο νπνίνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ζπλήζσο κεηά απφ βξνρνπηψζεηο,
παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα. Η αλάγθε γηα απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη
ηαπηφρξνλα ζε φιν ην Γήκν, γηαηί απφ ηελ βαηφηεηά ηνπο εμαξηάηαη ε πξφζβαζε ζηηο θαιιηέξγεηεο.
Απφ ηελ αξηζ.πξση.8775/30-07-2021 Βεβαίσζε, πνπ εθδφζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί
ε κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ ζε ηδηψηε γηα ην έηνο 2021, πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο έρεη έλα ρεηξηζηή
γθξετληεξ, ν νπνίνο δελ πξνιαβαίλεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο.
Με ηελ απφθαζε καο απηή θαινχκαζηε λα εγθξίλνπκε ηελ απφ 03-08-2021 κειέηε-ηερληθή
έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηίηιν «Κηζζώκαηα – Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ νρεκάηωλ εθηόο
κεηαθνξηθώλ κέζωλ», λα απνθαζίζνπκε ηνπο φξνπο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε-ηερληθή έθζεζε θαη αλαιπηηθήο
Γηαθήξπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο
απηήο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ.
Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ
ζπλνπηηθό δηαγωληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχνπλ
ζήκεξα.

ΑΔΑ: ΨΒΝΛΩ9Β-0ΓΥ
Θα ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο εξγαζηψλ αλάινγα κε ηελ ΓΔ θαη ην κεράλεκα θαη νη ζπκκεηέρνληεο,
ζα κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα κία ε πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Θα πξνηηκεζεί ε ρακειφηεξε ηηκή
ζε θάζε νκάδα μερσξηζηά είηε πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην πξνζθέξνληα ή απφ δηαθνξεηηθφ
Η ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ ΚΑ 30.6233.01 γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ 49.600,00 € κε
ΦΠΑ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021.
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αλάδνρν /νπο ζα είλαη κέρξη 31-12-2021 γηα φιεο ηηο νκάδεο ή
ζα ιήμεη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα θάζε νκάδα θαη ζπκβαιιφκελν, φπνπ ζα
νινθιεξσζεί ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηελ
ζρεηηθή Μειέηε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ
θαθέινπ & χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,

απνθαζίδεη

νκόθωλα

Δγθξίλεη ηελ κίζζσζε ηξηψλ κεραλεκάησλ έξγνπ καδί κε ην ρεηξηζηή ηνπο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηξηψλ δηακνξθσηψλ γαηψλ (γθξετληεξ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα
απνθαηαζηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ βαηφηεηα ζηνπο δξφκνπο ησλ αγξνθηεκάησλ ησλ
ΓΔ Σξαγίινπ, Νηγξίηαο θαη Βηζαιηίαο ηνπ Γήκνπ, ιφγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ.
Δγθξίλεη ηελ κειέηε-ηερληθή έθζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Κηζζώκαηα –
Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ νρεκάηωλ εθηόο κεηαθνξηθώλ κέζωλ» ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00€ κε ΦΠΑ 24%, ε νπνία ζα θαιπθζεί απφ δεκνηηθνχο πφξνπο
θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 30.6233.01 ησλ εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ θαη
αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ.
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα αλνηρηνύ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ «Κηζζώκαηα – Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ νρεκάηωλ εθηόο
κεηαθνξηθώλ κέζωλ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00€ κε ΦΠΑ 24% ζχκθσλα
κε ηελ αξηζ.πξωη.8785/30-07-2021 κειέηε-ηερληθή έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη
αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο απφθαζεο απηήο, µε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηµή.
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη κίζζσζε ηξηψλ κεραλεκάησλ έξγνπ καδί κε ην ρεηξηζηή
ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηψλ δηακνξθσηψλ γαηψλ (γθξετληεξ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
λα απνθαηαζηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ βαηφηεηα ζηνπο δξφκνπο ησλ αγξνθηεκάησλ
ησλ ΓΔ Σξαγίινπ, Νηγξίηαο θαη Βηζαιηίαο ηνπ Γήκνπ. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο
θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
(CPV) : 45233252-0
Θα ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο εξγαζηψλ αλάινγα κε ηελ Γ. Δ. θαη ην κεράλεκα θαη νη
ζπκκεηέρνληεο, ζα κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα κία ε πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Θα
πξνηηκεζεί ε ρακειφηεξε ηηκή ζε θάζε νκάδα μερσξηζηά είηε πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην
πξνζθέξνληα ή απφ δηαθνξεηηθφ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αλάδνρν/νπο ζα είλαη κέρξη 31-12-2021 γηα φιεο ηηο
νκάδεο ή ζα ιήμεη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα θάζε νκάδα θαη ζπκβαιιφκελν,
φπνπ ζα νινθιεξσζεί ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχνπλ
ζήκεξα ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο.

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 194/2021
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Με εντολή Δημάρχου
Μποςτάνησ Θωμάσ

ΑΔΑ: ΨΒΝΛΩ9Β-0ΓΥ
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’

