
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 29εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ δηαιακβάλεη 

ηελ αξηζκ.283/2022 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 
Αθύξωζε δηαδηθαζίαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «Ξξνκήζεηα ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

θαη ηωλ Λνκηθώλ ηνπ Ξξνζώπωλ» γηα ηα έηε 2022-2024  

 

ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 23ε Απγνύζηνπ 2022 εκέξα Ρξίηε & ώξα έλαξμεο 13.00κκ, ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δηα δώζεο ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.8158/19-
08-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

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

π α ξ ό λ η ε ο  α π ό λ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΖΚΑΡΥΟ 
ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ 

ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
 

 

ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν 

Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό γξακκαηέα νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο. 

Ν  Ξ ξ ό ε δ ξ ν ο  ε η ζ ε γ ν ύ κ ε λ ν ο  η ν  3 ν  η ε ο  ε κ ε ξ ή ζ η α ο  δ η ά η α μ ε ο  ε ί π ε :  
Ζ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Παλαγησηνπνύινπ Καξία κε ην αξηζκ.πξση.8101/16-08-2022 έγγξαθό ηνπ, καο 

απέζηεηιε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε: 
Με ηην ςπ’ απιθ. 156/2022 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ εγκπίθηκε η απιθ. 3/2022 μελέηη για ηην ``Ππομήθεια 

ηποθίμυν για ηιρ ανάγκερ ηος Γήμος και ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν`` για ηα έηη 2022-2024.  

Με ηην ίδια απόθαζη καθοπίζηηκε ο ηπόπορ εκηέλεζηρ αςηήρ να είναι ο ανοισηόρ διαγυνιζμόρ. 

ηη ζςνέσεια εκδόθηκε η απιθ. ππυη. 4710/25-05-2022 Γιακήπςξη ηος διαγυνιζμού με ΑΓΑΜ:22PROC010758406 και 

η απιθ. ππυη.5670/16-06-2022 πεπίλητη ηος διαγυνιζμού μα ΑΓΑ: Ρ7ΓΕΩ9Β-ΓΥΚ. 

ηιρ 28-07-2022 και ζηιρ 29-07-2022 έγινε από ηην απμόδια επιηποπή η ηλεκηπονική αποζθπάγιζη και η αξιολόγηζη 

ηυν πποζθοπών.  

Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη ηηρ διεξαγυγήρ ηηρ διαδικαζίαρ ήηαν η ανάπηηζη ηηρ Γιακήπςξηρ και ηος θακέλος ηος 

διαγυνιζμού ζηο SITE ηος Γήμος. Δπειδή ηο βήμα αςηό ηηρ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού δεν ππαγμαηοποιήθηκε, 

ειζηγούμαζηε ηην ακύπυζη ηηρ μέσπι ηώπα διαδικαζίαρ και ηην επανάλητη ηος διαγυνιζμού ``Ππομήθεια ηποθίμυν 

για ηιρ ανάγκερ ηος Γήμος και ηυν Νομικών ηος Πποζώπυν`` για ηα έηη 2022-2024. 

Ο Αγγειάθεο δεηάεη ηελ πξνζνρή καο ζε απηά ηα ζέκαηα. Κπνξεί ηώξα λα κελ έρνπκε θάπνηα επηβάξπλζε 
ρξνληθή ε νηθνλνκηθή αιιά κπνξεί θάπνηα θνξά λα ππάξρνπλ επηπηώζεηο θαη λα ζηεξεζεί ν Γήκνο πξνηόληα ε 

ππεξεζίεο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.156/2022 
πξάμε καο,  ηελ αξηζκ.πξση.8101/16-08-2022 εηζήγεζε ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Παλαγησηνπνύινπ Καξίαο, 

ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Αθπξώλεη ηελ αξηζκ.156/2022 πξνγελέζηεξε πξάμε καο  

Αθπξώλεη & καηαηώλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Ξξνκήζεηα 

ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηωλ Λνκηθώλ ηνπ Ξξνζώπωλ γηα ηα έηε 2022-

2024». 
Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ «Ξξνκήζεηα 

ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ηωλ ΛΞ γηα 24 κήλεο» 

(Θσδηθόο CPV: 15800000-6) πξνϋπνινγηζκνύ 156.516,29€ ρσξίο ΦΠΑ 176.933,63€ κε ΦΠΑ  

Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην ζρέδην ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ όπσο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξηζκ.3/2022 ζρεηηθή κειέηε ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο απόθαζεο απηήο θαη ζπληάρζεθε κε βάζε ηα 

αηηήκαηα πνπ ππέβαιαλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα Λνκηθά Πξόζσπα. 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην Λ.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

4782/2021 θαη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο  
Α) ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

ησλ νκάδσλ Α΄, Γ΄, Ε΄, Ζ΄.  

Β) ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο % ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε 

θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπο, όπσο δηακνξθώλεηαη κε ην 

  

ΑΔΑ: Ψ4ΒΥΩ9Β-Α9Υ



 

εθάζηνηε εθδηδόκελν εβδνκαδηαίν δειηίν ηηκώλ ηεο Γ/λζεο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

εξξώλ γηα ηα είδε θξενπσιείνπ, νπσξνιαραληθώλ, είδε ηρζπνπσιείνπ, γάια-γαιαθηνθνκηθά θαη ην 
ειαηόιαδν. 

 Νη νκάδεο είλαη: 

A. ΟΚΑΓΑ ΔΗΓΖ ΠΑΛΣΟΠΧΙΔΗΟΤ  
Β. ΟΚΑΓΑ ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΙΔΗΟΤ 

Γ. ΟΚΑΓΑ ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΤ 

Γ. ΟΚΑΓΑ  ΦΑΡΗΑ 
Δ. ΟΚΑΓΑ ΘΡΔΑΣΑ ΘΑΗ ΠΟΤΙΔΡΗΘΑ 

Σ.ΟΚΑΓΑ ΓΑΙΑ-ΓΑΙΑΘΣΟΘΟΚΗΘΧΛ 

Ε. ΟΚΑΓΑ ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΙΑΣΗΘΖ-ΦΟΙΗΑΣΟΔΗΓΖ 

Ζ. ΟΚΑΓΑ ΠΟΣΑ 
Θ. ΟΚΑΓΑ ΔΙΑΗΟΙΑΓΟΤ 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 176.933,63€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.  Ο πξνϋπνινγηζκόο ζα βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
Γήκνπ Βηζαιηίαο, ηνπ Γεκνηηθνύ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Παηδείαο - Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ, ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, 2023 θαη 

2024. 

ΡΚΖΚΑ 1: Γεκνηηθό Θέληξν Θνηλωληθήο Ξξνζηαζίαο – Ξαηδείαο - Ξνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. Ζτοσ 2022 Ζτοσ 2023 Ζτοσ 2024 
15.6481.01 Δίδε παληνπσιείνπ            7.347,24 €   22.041,72 €     14.694,48 €  

15.6481.02 Δίδε θξενπσιείνπ                1.733,04 €     5.199,13 €       3.466,09 €  

15.6481.03 Οπσξνιαραληθά    2.630,78 €     7.892,35 €       5.261,57 €  

15.6481.04 Δίδε Ηρζπνπσιείνπ               2.126,47 €     6.379,42 €       4.252,94 €  

15.6481.05 Άξηνπ    1.694,02 €     5.082,06 €       3.388,04 €  

00.6443.03 Γαπάλεο δεμηώζεσλ (Πλεπκαηηθό)       487,88 €     1.463,63 €          975,75 €  

00.6443.02 Γαπάλεο δεμηώζεσλ (ΘΑΠΖ)       487,88 €     1.463,63 €          975,75 €  

10.6063 Υνξήγεζε γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ                    455,77 €     1.367,30 €          911,53 €  

15.6063 Υνξήγεζε γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ              1.947,37 €     5.842,10 €       3.894,73 €  

ΡΚΖΚΑ 2: Γήκνο Βηζαιηίαο 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. Ζτοσ 2022 Ζτοσ 2023 Ζτοσ 2024 

15.6063.01 
Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο (Γάια θαζαξ. ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ) 

   1.978,44 €    5.935,33 €       3.956,88 €  

20.6063.01 
Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο (Γάια ππεξεζίαο 

θαζαξηόηεηαο) 
   2.548,15 €     7.644,45 €       5.096,30 €  

30.6063.01 Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο (Γάια ηερλ. ππεξεζίαο)    3.159,29 €     9.477,88 €       6.318,58 €  

35.6063.01 Ινηπέο παξνρέο ζε είδνο (Γάια ππεξεζίαο πξαζίλνπ)       476,48 €   1.429,45 €          952,97 €  

00.6443.02 Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ       473,17 €     1.419,50 €          946,33 €  

ΡΚΖΚΑ 3: ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. Ζτοσ 2022 Ζτοσ 2023 Ζτοσ 2024 

15.6474.01 
Δθδειώζεηο Σειεηέο/Έμνδα ινηπώλ παξεκθεξώλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

1.942,96 € 5.828,87 € 3.885,92 € 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο.  

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 283/2022 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικόσ με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: Ψ4ΒΥΩ9Β-Α9Υ
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