
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 41εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ δηαιακβάλεη 

ηελ αξηζκ.408/2022 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 
Ξξνκήζεηα, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ 

 

ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 22ε Λνεκβξίνπ 2022 εκέξα Ρξίηε & ώξα έλαξμεο 13.00κκ, ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δηα δώζεο ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση. 

11835/17-11-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ 
Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξηο (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

π α ξ ό λ η ε ο  α π ό λ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ   ΓΖΚΑΡΥΟ 
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ        ηαθηηθό κέινο 

ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ     ηαθηηθό κέινο 

ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ     ηαθηηθό κέινο 
 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ          ηαθηηθό κέινο 
ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ηαθηηθό κέινο 

ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ        ηαθηηθό κέινο 

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν 
Κπνζηάλε Θσκά 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  6 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 :  
Κε ηελ αξηζκ.303/2022 πξνγελέζηεξε πξάμε καο κεηαμύ άιισλ, απνθαζίζακε:  

Αποδέχεηαι ηο ποζό ηων 120.000,00€, ζύμθωνα με ηην απιθ.50300/28-07-2022 (ΑΓΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-

ΨΒΨ) απόθαζη ηος Υποςπγείος Δζωηεπικών καηανεμήθηκε ζηο Γήμο μαρ ηο ποζό ηων 120.000,00€ για ηην 
ππομήθεια αποππιμμαηοθόπων οσημάηων, μησανημάηων  έπγος και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού 

Αναμοπθώνει ηον Πποϋπολογιζμό ηος Γήμος (30η αναμόπθωζη) και ηην ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό 

Σςμβούλιο όπωρ παπακάηω: 
Από ηο αποθεμαηικό να μεηαθέπει ηο ποζό ηων 120.000,00€ ζηον ΚΑ 69.7131.01 ηος ζκέλοςρ ηων εξόδων με 

ηίηλο «ππομήθεια αποππιμμαηοθόπων οχημάηων, μηχανημάηων έπγου και ζυνοδευηικού εξοπλιζμού»     

Από ηελ ηερληθή ππεξεζία ιάβακε ηελ αξηζκ.9/2022 κειέηε κε ζέκα «Ξξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ & ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ Γήκνπ Βηζαιηίαο» γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο Θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο θαη 
ελόο Θαηαβξερηήξα. 

Κε ηε κειέηε απηή πξνϋπνινγηζκνύ 310.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24% πξνβιέπεηαη ε 

πξνκήζεηα ελόο (1) θαιαζνθόξνπ θαη ελόο (1) θαηαβξερηήξα λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθώλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

Ζ πξνκήζεηα πξνϋπνινγηζκνύ €310.000,00 (κε Φ.Ξ.Α. 24%) ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ην πξόγξακκα 

Φηιόδεκνο ΗΗ,  ζύκθσλα κε ηελ 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκό 64403/5-10-2020 απόθαζεο επηρνξήγεζεο κε 
ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ» (αξ.πξση.68484/16-10-2020) κε ην 

πνζό ησλ 223.000,00€, ελώ ην ππόινηπν πνζό €87.000,00 ζα θαιπθζεί από ΑΣΑ παξειζόλησλ εηώλ ηνπ 

Γήκνπ ΘΑ 62.7132.02.  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
α/α 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ Κ.Κ. 
ΞΝΠΝ
ΡΖΡΑ 

ΡΗΚΖ ΑΛΑ 
ΡΔΚΑΣΗΝ 

ΚΔΟΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 

1 Θαιαζνθόξν 18κ. 

CPV: 42415100-9 

ΣΔΚ 1 100.000,00 100.000,00 

2 Θαηαβξερηήξαο 10θ.κ. 

CPV: 34133100 – 9 

ΣΔΚ 1 150.000,00 150.000,00 

ΘΑΘΑΟΖ ΑΜΗΑ 250.000,00€ 

ΦΞΑ (24%) 60.000,00€ 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 310.000,00€ 

Ο Αλνηρηόο Γηεζλήο Ζιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο κέζσ ΔΖΓΖ ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη 
ηηκήο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ αξηζκ.9/2022 

  

ΑΔΑ: ΩΧ8ΗΩ9Β-83Π



 

ζρεηηθή ηερληθή κειέηε ηνπ Γήκνπ θαη ζην ζρέδην Γηαθήξπμεο γηα ηελ «Ξξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ & ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ Γήκνπ Βηζαιηίαο» γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο Θαιαζνθόξνπ 
νρήκαηνο θαη ελόο Θαηαβξερηήξα λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, κε εθηηκώκελε αμία 310.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα Αλνηρηνύ δηεζλνύο Γηαγσληζκνύ γηα επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ 

«Ξξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ & ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ Γήκνπ Βηζαιηίαο» κε 
εθηηκώκελε αμία 310.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ.  

Ο ελδεηθηηθόο πξνππνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο έρεη όπσο παξαθάησ: 

α/α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ Κ.Κ. 

ΞΝΠΝ

ΡΖΡΑ 

ΡΗΚΖ ΑΛΑ 

ΡΔΚΑΣΗΝ 

ΚΔΟΗΘΖ 

ΓΑΞΑΛΖ 

1 Θαιαζνθόξν 18κ. 

CPV: 42415100-9 

ΣΔΚ 1 100.000,00 100.000,00 

2 Θαηαβξερηήξαο 10θ.κ. 
CPV: 34133100 – 9 

ΣΔΚ 1 150.000,00 150.000,00 

ΘΑΘΑΟΖ ΑΜΗΑ 250.000,00€ 

ΦΞΑ (24%) 60.000,00€ 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 310.000,00€ 

Ζ πξνκήζεηα πξνϋπνινγηζκνύ €310.000,00 (κε ΦΞΑ 24%) ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ην 

πξόγξακκα Φηιόδεκνο ΗΗ, ζύκθσλα κε ηελ 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκό 64403/5-10-2020 

απόθαζεο επηρνξήγεζεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ» 
(αξ.πξση.68484/16-10-2020) κε ην πνζό ησλ 223.000,00€, ελώ ην ππόινηπν πνζό €87.000,00 ζα 

θαιπθζεί από ΠΑΡΑ παξειζόλησλ εηώλ ηνπ Γήκνπ (ΘΑ 62.7132.02). Θα βαξύλεη ηνλ ΘΑ 

69.7131.01 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνππνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022.  

Ο αλνηρηόο δηεζλήο ειεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο κέζσ ΔΖΓΖ, ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4412/16 κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο. Θα δηελεξγεζεί ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε 

ηνπ Γεκάξρνπ. 

πγθξνηεί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, ζύκθσλα κε ηνλ 
Λ.4412/2016 άξζξν 221 (ΦΔΘ.147/08-08-2016/ηεύρνο Α’) όπσο παξαθάησ: 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 

Α/Α ΔΞΩΛΚΝ ΝΛΝΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

1 ΘΑΣΗΑΟΤΛΖ  ΑΣΔΡΗΟ ΓΔ 

2 ΚΠΑΙΣΕΗΓΖ  ΒΑΗΙΔΗΟ ΓΔ 

3 ΓΡΑΒΑΛΖ ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΔ 

ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 

Α/Α ΔΞΩΛΚΝ ΝΛΝΚΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

1 ΘΟΛΣΟΓΗΩΡΓΖ ΠΔΡΗΘΙΖ ΓΔ 

2 ΒΑΗΙΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ ΓΔ 

3 ΗΛΑΛΖ   ΒΑΗΙΔΗΟ ΓΔ 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 408/2022 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικόσ με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΧ8ΗΩ9Β-83Π
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