
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.281/2021 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Θαζνξηζκόο όξωλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ 
«Δπηζθεπέο-ζπληεξήζεηο Γεκνηηθώλ νδώλ»  

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 17-επηεκβξίνπ-2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.10180/10-09-2021 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

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

π αξόλ η ε ο  απ όλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΧΑΛΛΖ  

ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΦΑΡΑ ΙΔΧΛΗΓΑ 

ΒΑΓΗΘΟΙΗΑ ΘΔΟΓΧΡΟ 

ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 

ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 

γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ελεκέξσζε ην ζψκα φηη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΨΟ, ηαθηηθφ κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο, απφ ηελ παξάηαμε ηεο πιεηνςεθίαο «ΔΛΧΚΔΛΟΗ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΑΙΣΗΑ» θαη εθιεγκέλν ζχκθσλα κε ηελ  
ππ΄αξηζ.201/2019(ΑΓΑ: ΧΦ39Χ9Β-ΙΧ3) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δηεγξάθε απφ ηελ σο άλσ παξάηαμε κε ηελ  

ππ΄αξηζ.1/0.3.08.2021 απφθαζή ηεο. 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ 1ε ζπλεδξίαζε (9ε /30.08.2021 αλαβιεζείζα ηαθηηθή πλεδξίαζε) πνπ 
ζπγθάιεζε κεηά ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ.Βαδαξιή Βατνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 66 παξ.4 ηνπ Λ.3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 73 ηνπ Λ.4555/2018  θαη ηεο ππ΄αξηζ.91/59851/21-
08-2019 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, αλαθνίλσζε πξνο ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηε δηαγξαθή ηνπ σο 

άλσ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ . 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 66 παξ.6 θαη 8 θαη 74 παξ.12 ηνπ Λ.3852/2010 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Λ.4555/2018 θαη Λ.4623/2019, ηεο αξηζ.πξση.90/59849/21.08.2019, εγθπθιίνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Ο.Σ.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ζέκα: «Γηαδηθαζία πγθξφηεζεο θαη Δθινγήο ησλ κειψλ 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο» θαη ηνπ ππ΄αξηζ.πξση.194690/06.09.2021 απαληεηηθνχ   

εγγξάθνπ ηεο Α.Γ.Κ.Θ., απηνδίθαηα παχεη λα είλαη ηαθηηθφ κέινο θαη ηε ζέζε ηνπ θαηαιακβάλεη ην 2ν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 

(ην 1ν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ν Γεκνηηθφο χκβνπινο ΒΑΓΗΘΟΙΗΟ Θ. αληηθαηέζηεζε ηνλ αλεμαξηεηνπνηεζέληα Γεκνηηθφ 
χκβνπιν ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΧΑΛΛΖ), φπσο εθιέρζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ.201/2019 (ΑΓΑ:ΧΦ39Χ9Β-ΙΧ3) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ν Γεκνηηθφο χκβνπινο ΦΑΡΡΑ ΙΔΧΛΗΓΑ ν νπνίνο ελεκεξψζεθε κε ηελ αξηζκ.πξση.10154/10-09-2021 Πξάμε 
Γλσζηνπνίεζεο ηελ 10-09-2021. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 49 ν  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε ίπε:  
Σν ηκήκα ηερληθώλ ππεξεζηώλ κε ην από 16-09-2021 έγγξαθν ηνπ, εηζεγείηαη πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο ηνλ Καζνξηζκόο όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπέο-ζπληεξήζεηο Γεκνηηθώλ νδώλ» σο εμήο : 
 Κε ηηο ππ’ αξηζ. 15/2021 & 38/2021 απνθάζεηο ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο ελέθξηλε ην 

Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο 2021 & ηελ 1ε Σξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βηζαιηίαο έηνπο 

2021 αληίζηνηρα. Ζ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κ-Θ (Σκήκα Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Λ. εξξψλ) κε ην κε 
αξηζ. πξση. 65205/05-05-2021 έγγξαθφ ηεο επηθχξσζε ηελ ππ’ αξηζ. 38/2021 απφθαζε Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 Σν έξγν «Δπηζθεπέο-πληεξήζεηο Γεκνηηθψλ νδψλ» πεξηιακβάλεηαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021, κε αχμνληα αξηζκφ 16 θαη Θ.Α. 30.7333.01 αληίζηνηρα, ελψ ε 

πίζησζε χςνπο 259.236,16 € πξνέξρεηαη απφ πηζηψζεηο .Α.Σ.Α 2011 (24.991,21€), ΑΣΑ 

2013(37.335,02€), ΑΣΑ 2017(22.042,05€), ΤΠ. ΑΣΑ ΑΥΗΛΟΤ (11.442,02€), ΠΑΡΑΘΡΑΣΟΤΚΔΛΔ 
ΔΠΗΥ/ΔΗ ΔΠΔΛΓ. ΓΑΠΑΛΧΛ(9.221,28€), ΑΣΑ 2021(93.179,59€), ΑΣΑ 2012(50.335,21€) & ΑΣΑ 

2015(10.689,78€). 

 Κε ην κε αξηζ. πξση. 5916/02-06-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο-Γξαθείν Γεκάξρνπ δφζεθε εληνιή 

ζην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, κε αληηθείκελν ηελ 
απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ αζηηθψλ δεκνηηθψλ νδψλ εληφο ησλ Σ.Θ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. ηελ Σ.Θ Αεδνλνρσξίνπ 
2. ηελ Σ.Θ Αγίαο Παξαζθεπήο 

3. ηελ Σ.Θ Ληθφθιεηαο 

4. ηελ Σ.Θ Αρηλνχ 

5. ηελ Σ.Θ Δπθαξπίαο 
6. ηελ Σ.Θ Ηβήξσλ 

7. ηελ Σ.Θ Ιεπθνηφπνπ 

8. ηελ Σ.Θ ηηνρσξίνπ 
 Σν Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε ηεο κε αξηζκφ 2/2021 κειέηεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.  

Ιακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, εηζεγνχκαζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή:  
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1) Σελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 2/2021 κειέηεο ηνπ έξγνπ ¨Επιζκεσές-Σσνηηρήζεις Δημοηικών οδών¨ 
πξνυπνινγηζκνχ 259.236,16€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%). 

2) Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ν νπνίνο ζα είλαη κε ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ 

δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ην ζχζηεκα 

πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο (ηνπ άξζξνπ 95 §2α ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 37 ηνπ Λ.4782/2021)θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3) Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε 
δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα λνκίκσο πξνβιεπφκελα. 

Με ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε γηα: 

1) Σελ έγθξηζε ηεο αξηζκ.2/2021 κειέηεο ηνπ έξγνπ ¨Δπηζθεπέο-πληεξήζεηο Γεκνηηθώλ 
νδώλ¨ πξνϋπνινγηζκνύ 259.236,16€(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%). 

2) Σνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ν νπνίνο ζα είλαη κε ειεθηξνληθό 

δεκόζην αλνηθηό δηαγωληζκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη, κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο νκνεηδώλ εξγαζηώλ 

θαη έιεγρν νκαιόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο (ηνπ άξζξνπ 95 §2α ηνπ 
Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.4782/2021) θαη ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

3) Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκό ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηε 

δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςήο ηνπ, ζύκθσλα κε ηα λνκίκσο πξνβιεπόκελα. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ην από 16-09-2021 

έγγξαθν ηνπ έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Σερληθώλ Έξγσλ θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ αξηζκ.2/2021 κειέηε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπέο-πληεξήζεηο 

Γεκνηηθώλ νδώλ» πξνϋπνινγηζκνύ 259.236,16€(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%). 

Θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ν νπνίνο ζα είλαη κε 

ειεθηξνληθό δεκόζην αλνηθηό δηαγωληζκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο 

θαηά νκάδεο νκνεηδώλ εξγαζηώλ θαη έιεγρν νκαιόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ επηκέξνπο 
πνζνζηώλ έθπησζεο (ηνπ άξζξνπ 95 §2α ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 37 ηνπ Ν.4782/2021) θαη ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηνλ νξηζκό ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςήο ηνπ, ζύκθσλα κε ηα λνκίκσο πξνβιεπόκελα. 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ησλ 

πθηζηάκελσλ αζηηθώλ δεκνηηθώλ νδώλ εληόο ησλ Σ.Κ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 
1. ηελ Σ.Κ Αεδνλνρσξίνπ 

2. ηελ Σ.Κ Αγίαο Παξαζθεπήο 

3. ηελ Σ.Κ Νηθόθιεηαο 

4. ηελ Σ.Κ Αρηλνύ 

5. ηελ Σ.Κ Δπθαξπίαο 

6. ηελ Σ.Κ Ιβήξσλ 

7. ηελ Σ.Κ Λεπθνηόπνπ 

8. ηελ Σ.Κ ηηνρσξίνπ 

Σν έξγν «Δπηζθεπέο-πληεξήζεηο Γεκνηηθώλ νδώλ» πεξηιακβάλεηαη ζην Σερληθό 

Πξόγξακκα θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021, κε αύμνληα αξηζκό 16 θαη Κ.Α. 
30.7333.01 αληίζηνηρα, ελώ ε πίζησζε ύςνπο 259.236,16€ πξνέξρεηαη από πηζηώζεηο 

.Α.Σ.Α 2011 (24.991,21€), ΑΣΑ 2013(37.335,02€), ΑΣΑ 2017(22.042,05€), ΤΠ. ΑΣΑ 

ΑΥΙΝΟΤ (11.442,02€), ΠΑΡΑΚΡΑΣΟΤΜΔΝΔ ΔΠΙΥ/ΔΙ ΔΠΔΝΓ. ΓΑΠΑΝΩΝ(9.221,28€), 

ΑΣΑ 2021(93.179,59€), ΑΣΑ 2012(50.335,21€) & ΑΣΑ 2015(10.689,78€). 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 281/2021 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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