
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 33εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ δηαιακβάλεη 

ηελ αξηζκ.328/2022 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 
Έγθξηζε αξηζκ.6-2022 κειέηεο κε ζέκα «Ξαξνρή πεξεζίαο γηα Έξεπλα - Θαηαγξαθή - Έιεγρνο 

Ξαιαηόηεηαο – Ραμηλόκεζε θαηά είδνο θαη ππνινγηζκόο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο πξνϋπνινγηζκνύ 100.000,00€ κε ΦΞΑ  

 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 22ε Πεπηεκβξίνπ 2022 εκέξα Ξέκπηε & ώξα έλαξμεο 13.00κκ, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δηα δώζεο ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ 

αξηζκ.πξση.9148/16-09-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 

ηνπ Ν.4555/2018. 
Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξα (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

π α ξ ό λ η ε ο  α π ό λ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ   ηαθηηθό κέινο 
ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ   ηαθηηθό κέινο 

ΤΑΟΑΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ             αλαπιεξσκαηηθό κέινο 
 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  
 

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  1 1 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 :  
Από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ιάβακε ηελ αξηζκ.6/2022 κειέηε κε ζέκα «Ξαξνρή πεξεζίαο: Έξεπλα 

- Θαηαγξαθή - Έιεγρνο Ξαιαηόηεηαο – Ραμηλόκεζε θαηά είδνο θαη ππνινγηζκόο αληηθεηκεληθήο αμίαο 

ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε CPV: 79211000-6: Λνγηζηηθέο Τπεξεζίεο, πξνϋπνινγηζκνύ 

100.000,00€ (κε Φ.Π.Α 24%) θαη ρξεκαηνδόηεζε από ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ  ΚΑ 00.6117.06 
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ εηώλ 2022, 2023 θαη 2024 όπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

Κ.Α. Περιγραφή Κ.Α. Ζτοσ 2022 Ζτοσ 2023 Ζτοσ 2024 

00.6117.06 Αμοιβζσ για διεκπεραίωςη εργαςιών, καθοριςμοφ 
αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου 

€5.000,00 €85.000,00 €10.000,00 

Η αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην Ν. 

4782/2021. 
Κε ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα: 

Δγθξίλνπκε θαη παξαιάβνπκε ηελ αξηζκ.6/2022 ζρεηηθή ηερληθή κειέηε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε 

ηίηιν «Ξαξνρή πεξεζίαο: Έξεπλα - Θαηαγξαθή - Έιεγρνο Ξαιαηόηεηαο – Ραμηλόκεζε θαηά είδνο θαη 
ππνινγηζκόο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο πξνϋπνινγηζκνύ 

100.000,00€ κε ΦΠΑ.  

Δγθξίλνπκε ηελ εθηέιεζε «Ξαξνρή πεξεζίαο: Έξεπλα - Θαηαγξαθή - Έιεγρνο Ξαιαηόηεηαο – 

Ραμηλόκεζε θαηά είδνο θαη ππνινγηζκόο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο κε CPV: 79211000-6: Λνγηζηηθέο Τπεξεζίεο, πξνϋπνινγηζκνύ 100.000,00€ κε ΦΠΑ ειεθηξνληθό 

δεκόζην δηαγωληζκό κέζσ ΔΗΓΗ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη θαη κε ηνπο όξνπο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην ζρέδην δηαθήξπμεο. 
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζζνύλ κε ηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο ηνπ 

Γεκάξρνπ ζην Γεκαξρείν Βηζαιηίαο θαη εμνπζηνδνηνύκε ηνλ Γήκαξρν γηα ηνλ νξηζκό ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 

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

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΘΑ 00.6117.06 κε ρξεκαηνδόηεζε από ίδηνπο πόξνπο.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ κέρξη 
ζήκεξα, ηελ αξηζκ.6/2022 ζρεηηθή κειέηε, ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε     

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ηελ αξηζκ.6/2022 ζρεηηθή ηερληθή κειέηε κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, κε ηίηιν «Ξαξνρή πεξεζίαο: Έξεπλα - Θαηαγξαθή - Έιεγρνο Ξαιαηόηεηαο – 

Ραμηλόκεζε θαηά είδνο θαη ππνινγηζκόο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Γήκνπ Βηζαιηίαο πξνϋπνινγηζκνύ 100.000,00€ κε ΦΠΑ.  

Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Ξαξνρή πεξεζίαο: Έξεπλα - Θαηαγξαθή - 
Έιεγρνο Ξαιαηόηεηαο – Ραμηλόκεζε θαηά είδνο θαη ππνινγηζκόο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε CPV:79211000-6 Λνγηζηηθέο Τπεξεζίεο, 

πξνϋπνινγηζκνύ 100.000,00€ κε ΦΠΑ ειεθηξνληθό δεκόζην δηαγωληζκό κέζσ ΔΗΓΗ, 

  

ΑΔΑ: 6Η2ΖΩ9Β-ΒΙΞ



 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κε ηνπο όξνπο όπσο 

απηνί πεξηγξάθνληαη ζην ζρέδην δηαθήξπμεο. 
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΘΑ 00.6117.06 κε ρξεκαηνδόηεζε από ίδηνπο πόξνπο.  

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζζνύλ κε ηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο 

ηνπ Γεκάξρνπ ζην Γεκαξρείν Βηζαιηίαο θαη εμνπζηνδνηνύκε ηνλ Γήκαξρν γηα ηνλ νξηζκό ηεο εκέξαο 

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

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 328/2022 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικόσ με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 6Η2ΖΩ9Β-ΒΙΞ
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