
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 43εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ δηαιακβάλεη 

ηελ αξηζκ.433/2022 απφθαζε ηεο κε ζέκα: 
Έγθξηζε κειέηεο γηα ηελ ππεξεζία Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ γηα ηελ ζπληήξεζε αγξνηηθώλ 

δξόκωλ Ξξνϋπνινγηζκνύ 265.608,00€ κε ΦΞΑ 24% 

 

ηε Νηγξίηα εξξψλ, ζήκεξα ηελ 08ε Γεθεκβξίνπ 2022 εκέξα Ξέκπηε & ώξα έλαξμεο 12.30κκ, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε κηθηή (δηα δώζεο & πεξηθνξάο) ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 
ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση. 12676/01-12-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξα (4) ελψ θιήζεθαλ φινη. 

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

ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ        ηαθηηθφ κέινο 

ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ     ηαθηηθφ κέινο 
ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ     ηαθηηθφ κέινο 
 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ          ηαθηηθφ κέινο 

ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ        ηαθηηθφ κέινο 

ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ηαθηηθφ κέινο 

 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ ππάιιειν 

Κπνζηάλε Θωκά εηδηθφ 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 0 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 :  
Σν ηκήκα Σερληθήο Τπεξεζίαο, ζπλέηαμε ηελ απφ 01-12-2022 ηερληθή Μειέηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο «Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ γηα ηελ ζπληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκωλ Ξξνϋπνινγηζκνύ 
265.608,00€ κε ΦΞΑ 24%». Η ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ΑΣΑ ΠΟΔ γηα ην έηνο 2023 θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ ΚΑ 30.6233.02 ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ 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 αγξνηνδαζηθνχο δξφκνπο ησλ αγξνθηεκάησλ ησλ ΓΔ Σξαγίινπ, Αρηλνχ θαη 

Βηζαιηίαο ηνπ Γήκνπ, θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αξηζκ.πξση.12702/01-12-2022 βεβαίσζε ηνπ 

αληηδεκάξρνπ ππνδνκψλ, ε κίζζσζε ησλ κεραλεκάησλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ ΓΔ, 
θαζψο εθηηκάηαη φηη ν Γήκνο κπνξεί λα θαιχςεη κφλν ηελ ΓΔ Νηγξίηαο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Η δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αλάδνρν /νπο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο . Ο ζθνπφο είλαη 

λα θαιπθζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη εηήζηεο αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ δξφκσλ. 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 αιιά γηα φιε ηελ πνζφηεηα ηεο θάζε νκάδαο.  

Ν Δλδεηθηηθόο πξνππνινγηζκόο ηεο κειέηεο έρεη όπωο παξαθάηω: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ 
ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΡΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

 
ΟΜΑΓΑ  Α  ΗΜΔΡΔ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΗΥΑΝΗΜ
ΑΣΟ 

   
 

1 

Μίσθωση Γιαμορυωτή γαιών (γκρεϊντερ) ιστύος 

τοσλάτιστον 135 ΗΡ με τον τειριστή (ΓΔ 

Σραγίλοσ) CPV 45233252-0 

200 360,00 72.000,00 

  

 
ΟΜΑΓΑ  Β ΗΜΔΡΔ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΗΥΑΝΗΜ
ΑΣΟ 

   
 

2 

Μίσθωση Γιαμορυωτή γαιών (γκρεϊντερ) ιστύος 

τοσλάτιστον 135 ΗΡ με τον τειριστή (ΓΔ Ατινού) 

CPV 45233252-0 

190 360,00 68.400,00 

 
 

ΟΜΑΓΑ  Γ 
ΗΜΔΡΔ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΗΥΑΝΗΜ

ΑΣΟ 

   
 

3 

Μίσθωση Γιαμορυωτή γαιών (γκρεϊντερ) ιστύος 

τοσλάτιστον 135 ΗΡ με τον τειριστή (Γ. Δ. 

Βισαλτίας)  CPV 45233252-0 

205 360,00 73.800,00 

  

  ΤΝΟΛΙΚΗ  ΓΑΠΑΝΗ  ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ   214.200,00 

        ΦΠΑ: 24% 51.408,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  (με ΦΠΑ):   265.608,00 

Κε ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα εγθξίλνπκε:  

Σελ 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 

  

ΑΔΑ: 678ΚΩ9Β-71Μ



 

δξφκνπο ησλ αγξνθηεκάησλ ησλ ΓΔ Σξαγίινπ, Αρηλνχ θαη Βηζαιηίαο ηνπ Γήκνπ, ιφγσ αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. 

Σελ απφ 01-12-2021 κειέηε-ηερληθή έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηίηιν «Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ 

γηα ηελ ζπληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκωλ Ξξνϋπνινγηζκνύ 265.608,00€ κε ΦΞΑ 24%» ε νπνία ζα 

θαιπθζεί απφ ΑΣΑ ΠΟΔ γηα ην έηνο 2023 θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 30.6233.02 ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  
Σελ δηελέξγεηα αλνηρηνύ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ηνπ 

Ν. 4412/2016 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ γηα ηελ 

ζπληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκωλ, µε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ απφ 01-12-2021 κειέηε-

ηερληθή έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηίηιν «Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ γηα ηελ ζπληήξεζε αγξνηηθώλ 
δξόκωλ Ξξνϋπνινγηζκνύ 265.608,00€ κε ΦΞΑ 24%», ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο δηαδηθαζίαο θαη χζηεξα απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ηελ απφ 01-12-2021 κειέηε-ηερληθή έθζεζε ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο κε ηίηιν «Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ γηα ηελ ζπληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκωλ 

Ξξνϋπνινγηζκνύ 265.608,00€ κε ΦΞΑ 24%», κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο φξνπο 

δηαγσληζκνχ θαη ην ζρέδην δηαθήξπμεο,  πνπ ζπληάρζεθε απφ ην ηκήκα ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο. 

Δγθξίλεη ηελ παξνρή Τπεξεζίαο «Κηζζώζεηο Κεραλεκάηωλ γηα ηελ ζπληήξεζε 

αγξνηηθώλ δξόκωλ Πξνυπνινγηζκνχ 265.608,00€ κε ΦΠΑ 24%», κε CPV: 45233252-0, θαη 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ΑΣΑ ΠΟΔ θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑ 30.6233.02 ησλ εμφδσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, κε ειεθηξνληθό δεκόζην Αλνηρηό δηαγσληζκφ, κέζσ ΔΗΓΗ, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ην ζρέδην Γηαθήξπμεο φπσο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζρεηηθή ηερληθή 

κειέηε. 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζνχλ κε ηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο 

ηνπ Γεκάξρνπ ζην Γεκαξρείν Βηζαιηίαο θαη εμνπζηνδνηνχκε ηνλ Γήκαξρν γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκέξαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα λνκίκσο 

πξνβιεπφκελα. 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 433/2022 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικόσ με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 678ΚΩ9Β-71Μ
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