
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 04εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ δηαιακβάλεη 

ηελ αξηζκ.048/2023 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 
Ξαξάηαζε δηαζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζην Γηαγωληζκό 

πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαιώζηκωλ εηδώλ παληνπωιείνπ 

 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ 2023 εκέξα Ρεηάξηε & ώξα έλαξμεο 10.00πκ, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε κηθηή (δηα δώζεο & πεξηθνξάο) έθηαθηε ζπλεδξίαζε 
ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση.1453/15-02-2023 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.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   ΓΗΜΑΡΧΟ 

ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ        ηαθηηθό κέινο 

ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ     ηαθηηθό κέινο 
ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ     ηαθηηθό κέινο 

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ          ηαθηηθό κέινο 

ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ        ηαθηηθό κέινο 
 

 

ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ηαθηηθό κέινο 

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν 

Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό γξακκαηέα νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο. 

Ν Ξξόεδξνο & δήκαξρνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε 

πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε 

ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο 
ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ 

από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο 

πξόζθιεζεο νθείιεηαη ζην όηη πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζνύλ ε απόθαζε απηέο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, γηα ηελ Ξαξάηαζε 
δηαζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζην Γηαγωληζκό πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο. Σν ζώκα ζπκθώλεζε 

νκόθωλα. 

Ν  Ξ ξ ό ε δ ξ ν ο  ε η ζ ε γ ν ύ κ ε λ ν ο  η ν  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 :  
Με ηελ αξηζκ.20/2023 πξνγελέζηεξε πξάμε καο απνθαζίζακε: 

Δγκρίνει ηην αριθμ.13/2022 μελέηη πος πεπιλαμβάνει ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ ππομήθειαρ και ηο 
ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ, ηην πποκήπςξη «Προμήθεια ειδών καθαριόηηηας και λοιπών αναλώζιμφν ειδών 

πανηοπφλείοσ για ηο έηος 2023 ηφν σπηρεζιών Γήμοσ Βιζαληίας και ηφν νομικών ηοσ προζώπφν» 

προσπολογιζμού 73.170,51€ τφρίς ΦΠΑ.  

Δγκρίνει ηη πποκήπςξη Ανοιτηού Γιεθνή Ηλεκηρονικού Γιαγφνιζμού για επιλογή αναδόσος για ηην 
«Προμήθεια ειδών καθαριόηηηας και λοιπών αναλώζιμφν ειδών πανηοπφλείοσ για ηο έηος 2023 ηφν 

σπηρεζιών Γήμοσ Βιζαληίας και ηφν νομικών ηοσ προζώπφν» προσπολογιζμού 73.170,51€ τφρίς 

ΦΠΑ για ηην οποία ζςνηάσθηκε η αριθμ.13/2022 μελέηη ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηηρ οποίαρ θα διεξασθεί η 
ππομήθεια, και με κριηήριο καηακύρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά 

μόνο βάζει ηης ηιμής για ηην ππομήθεια ειδών όλων ηων ημημάηων όπωρ πεπιγπάθονηαι παπακάηω. 

Η ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ καο Καξία Ξαλαγηωηνπνύινπ, κε ηελ αξηζκ.πξση.1451/15-02-2023 έγγξαθν 
ηεο κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα παξάηαζε δηαζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζην Γηαγωληζκό πξνκήζεηαο 

εηδώλ θαζαξηόηεηαο» αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

Σύμθωνα με ηη Διακήπςξη με απιθ.ππωη.621/19-01-2023 έσει οπιζηεί ωρ ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών η 

21
η
 Φεβποςαπίος 2023. Λόγω ηοπικήρ απγίαρ για ηην επέηειο ηηρ απελεςθέπωζηρ, είναι αδύναηη η ππογπαμμαηιζμένη 

αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών. Πποκειμένος να είμαζηε ζςνεπήρ ππορ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ηος διαγωνιζμού, 

ειζηγούμαζηε: 

Την παπάηαζη ηηρ ςποβολήρ πποζθοπών ωρ ηιρ 20/02/2023 και ώπα 15:00:00 για ηον διαγωνιζμό «Προμήθεια ειδών 

καθαριόηηηας και λοιπών αναλώζιμων ειδών πανηοπωλείοσ για ηις σπηρεζίες ηοσ Δήμοσ Βιζαληίας και ηων 

νομικών ηοσ προζώπων» για ηο έηορ 2023 με απιθμό ζςζηήμαηορ 182551 καθώρ επίζηρ και ηην παράηαζη ηης 

ημερομηνίας αποζθράγιζης ζηις 24/02/2023 και ώρα 11:00:00. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ αξηζκ.πξση.1451/15-02-2023 
εηζήγεζε ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ καο Μαξίαο Παλαγησηνπνύινπ, ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο & 

ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ωο ηηο 20/02/2023 θαη ώξα 

15:00:00 γηα ηνλ δηαγσληζκό «Ξξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαιώζηκωλ εηδώλ 

παληνπωιείνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ηωλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπωλ» γηα 

  

ΑΔΑ: 6Κ4ΧΩ9Β-671



 

ην έηνο 2023 κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 182551 θαζώο επίζεο θαη ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο 

απνζθξάγηζεο ζηηο 24/02/2023 θαη ώξα 11:00:00 επεηδή ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε κε 
αξηζ.πξση.62119-01-2023 όπνπ έρεη νξηζηεί σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ε 21ε 

Φεβξνπαξίνπ 2023 ζπκπίπηεη κε ηελ ηνπηθή αξγία γηα ηελ επέηεην ηεο απειεπζέξσζεο θαη είλαη 

αδύλαηε ε πξνγξακκαηηζκέλε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 048/2023 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Με εντολή  Δημάρχου 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικόσ με βαθμό Α’ 
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