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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 30εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΔΣΟΤ 2017 

 

Έρνληαο ππφςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ ( 

Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεχνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 30ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2017, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  26
ε
  ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 10.00΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα φπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, φπσο αλαθέξεηαη 

παξαθάησ:  

 

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

435/2017 

(Δθηφο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηεο γηα ην έξγν: 

«Οκαιή πδξνδόηεζε 

αζηηθώλ  θαη 

βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ αλάζεζε ηεο πξνκειέηεο θαη ηεο νξηζηηθήο κειέηεο 

«ΟΜΑΛΗ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΣΑΝΑΓΡΑ», ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, απηή 

δειαδή πνπ ζπγθέληξσζε ηε κέγηζηε ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ νηθεία 

Πξνθήξπμε, ήηνη ζηε δηαγσληδφκελε ζχκπξαμε κε α/α 3 

HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΑΔ – 

SIGMA ΜΔΛΔΣΧΝ ΑΔ – ΓΙΔΓΡΟ ΑΔ φπσο 

δηαηππψλεηαη ζην Πξαθηηθφ ΗΗΗ ηεο ΔΓ. 
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2. Σελ έγθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξηψλ (3) πξνθαηαξθηηθψλ 

κειεηψλ, φπσο απηέο παξαιήθζεζαλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ ΗΗ θαη ην Πξαθηηθφ 

ΗΗΗ (θξίζεθαλ παξαδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

εγθεθξηκέλεο Πξνθήξπμεο) ψζηε λα πεξηέιζνπλ ζηελ 

θπξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα κπνξέζεη λα 

πξνρσξήζεη ε θαηαβνιή ηεο νξηζζείζαο θαη΄ απνθνπή 

ακνηβήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16.1 ηεο 

εγθεθξηκέλεο Πξνθήξπμεο, νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 

δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ αλαδείρζεθαλ αλάδνρνη ηεο 

πξνκειέηεο θαη ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζα επηζηξαθνχλ κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 

 

436/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, 

ηελ αλάιεςεο πνιπεηνύο 

ππνρξέσζεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα αζθάιηνπ 

2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκφ 39/2017 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

αζθάιηνπ έηνπο 2017, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 

199.819,80 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη πνζφ 199.819,80 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% 

Φ.Π.Α.) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6662.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017» γηα ηα έηε 2017 & 2018 σο 

θάησζη: 

Γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 100.000,00 €  θαη γηα ην έηνο 2018 

ην πνζφ ησλ 99.819,80 €: 

3. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο σο εμήο: 

γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 100.000,00 €  θαη γηα ην έηνο 2018 

ην πνζφ ησλ 99.819,80 €: 

4. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 377/2017 απφθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

5. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017 πίζησζε πνζνχ 

100.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6662.04 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017».   

6. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔ 

ΦΡΑΓΙΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ,  γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΦΑΛΣΟΤ», φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηε Σερληθή Μειέηε Α.Μ. 39/2017, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 

πξνυπνινγηζκνχ 199.819,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24% ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

      Σφπνο – Υξφλνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
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ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ ΔΖΓΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.go

v.gr, 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

18/8/2017 
18/8/2017 θαη 

ώξα 13:00 

 

11/9/2017 θαη 

ώξα 13:00 

 
 

437/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, 

ηεο αλάιεςεο πνιπεηνύο 

ππνρξέσζεο, ηελ ςήθηζε 

θαη δηάζεζε πίζησζεο 

θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα 

ηελ «Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο εηώλ 

2017-2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 20/2017 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ  θαη ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (ρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ Α/βάζκηα & Β/βάζκηα Δθπαίδεπζεο) εηψλ 

2017-2019, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 766.423,17 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Έγθξηζε πνζνχ 766.423,17 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ 24%) γηα ηα έηε 2017, 2018 & 2019 σο 

θάησζη: 

Γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 31.346,53 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ 

Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6641.06           593,32 €  

02.10.6643.12        9.926,29 €  

02.10.6643.13          370.38 €  

02.1.6643.14          370.38 €  

02.20.6641.02        6.530,99 €  

02.20.6644.02        2.881,89 €  

02.25.6641.02       2.402,55 €  

02.25.6644.02        2.483,33 €  

02.30.6641.02         2.252,52 €  

02.30.6644.02        1.618,13 €  

02.35.6641.02           709,25 €  

02.35.6644.02            236,20 € 

02.70.6641.02            971,30 €  

       ύλνιν 2017        31.346,53 € 

 

Γηα ην 2018 ην πνζφ ησλ 367.538,32 € ζα βαξχλεη ηνπο πην 
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θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6641.06        6.240,37 €  

02.1.6643.12        54.594,60 €  

02.10.6643.13        24.074,96 €  

02.10.6643.14        24.074,96 €  

        02.15.6643                    14.637,55 € 

02.20.6641.02        78.372,38 €  

02.20.6644.02        31.700,78 €  

02.25.6641.02        28.830,60 €  

02.25.6644.02        29.799,95 €  

02.30.6641.02        22.534,33 €  

02.30.6644.02        19.417,56 €  

02.35.6641.02         8.511,00 €  

02.35.6644.02        2.834,40 € 

02.70.6641.02        21.914,88 €  

Σειηθό ύλνιν 2018        367.538,32 € 

 

Γηα ην 2019 ην πνζφ ησλ 367.538,32 € ζα βαξχλεη ηνπο πην 

θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6641.06        6.240,37 €  

02.10.6643.12        54.594,60 €  

02.10.6643.13        24.074,96 €  

02.10.6643.14        24.074,96 €  

        02.15.6643                    14.637,55 € 

02.20.6641.02        78.372,38 €  

02.20.6644.02        31.700,78 €  

02.25.6641.02        28.830,60 €  

02.25.6644.02        29.799,95 €  

02.30.6641.02        22.534,33 €  

02.30.6644.02        19.417,56 €  

02.35.6641.02         8.511,00 €  
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02.35.6644.02        2.834,40 € 

02.70.6641.02        21.914,88 €  

Σειηθό ύλνιν 2019        367.538,32 € 

 

3. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ζχκθσλα 

κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

4. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 9/2017 απφθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 

5. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 

593,32 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6641.06 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017» 

6. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 

9.926,29 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.12 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ 2017» 

7. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε  πνζνχ  

370,38 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.13 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/βάζκηα 

ρνιηθή Δπηηξνπή 2017» 

8. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ  

370,38 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6643.14 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ Β/βάζκηα 

ρνιηθή Δπηηξνπή 2017» 

9. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ  

6.530,99 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6641.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017» 

10. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ  

2.881,89 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6644.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο 

αλάγθεο» 

11. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε  πνζνχ 

2.402,55 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6641.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017» 

12. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 

2.483,33 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6644.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο 

αλάγθεο» 

13. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 

2.252,52 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6641.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017» 

14. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 

1.618,13 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6644.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο 

αλάγθεο» 

15. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 

709,25 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6641.02 κε ηίηιν: 
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«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017» 

16. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 

236,20 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6644.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο 

αλάγθεο» 

17. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017, πίζησζε πνζνχ 

971,30 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε 

επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017» 

18. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο Γηεζλή Αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηα έηε 2017-2019», ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 766.423,17€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 24%) γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ ΝΠΓΓ ηνπ , ν 

νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί: α) κε ην ζύζηεκα 

πνζνζηνύ έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%), επί ηεο 

εθάζηνηε Μέζεο Σηκήο ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο, 

θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο δηακνξθώλεηαη από 

ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ ΤΠΑΝ 

γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Βνησηίαο, ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα ηα θαύζηκα θαη β) κε 

ην ζύζηεκα πνζνζηνύ έθπησζεο επί ηνηο εθαηό γηα ηα 

ιηπαληηθά,  κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο  ηεο  πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,  κόλν 

βάζεη  ηεο ηηκήο  (ρακειόηεξε ηηκή)  επί ησλ ηηκώλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. 

Γηαδηθηπαθόο Σόπνο – Υξόλνο Τπνβνιήο ησλ 

ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηαδηθηπαθή 

Πχιεwww.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΗΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔ: ΔΔ 31/7/2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ..: 18/8/2017 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 18/8/2017  θαη ώξα 09:00  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 11/9/2017 ΚΑΙ ΧΡΑ 

13:00.  

 

438/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, 

ηεο αλάιεςεο πνιπεηνύο 

ππνρξέσζεο, ηελ ςήθηζε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 29/2017 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ηελ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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θαη δηάζεζε πίζησζεο 

θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα 

ηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«πληεξήζεηο θαη 

επηζθεπέο κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ εηώλ 2017-2019». 

 

αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «πληεξήζεηο θαη 

επηζθεπέο κεηαθνξηθψλ κέζσλ εηψλ 2017-2019, 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 428.544,00 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Έγθξηζε πνζνχ 428.544,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ 24%) γηα ηα έηε 2017, 2018 & 2019 σο θάησζη: 

Γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 180.000,00 € ζα βαξχλεη ηνπο πην 

θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6263.02           5.000,00 €  

02.20.6263.02          90.000,00 €  

02.25.6263.02          30.000,00 €  

02.30.6263.02          30.000,00 €  

02.35.6263.02           5.000,00 €  

02.70.6263.02           20.000,00 €  

       ύλνιν 2017       180.000,00 € 

 

Γηα ην 2018 ην πνζφ ησλ 180.000,00 € ζα βαξχλεη ηνπο πην 

θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6263.03           5.000,00 €  

02.20.6263.03          90.000,00 €  

02.25.6263.03          30.000,00 €  

02.30.6263.03          30.000,00 €  

02.35.6263.03           5.000,00 €  

02.70.6263.03           20.000,00 €  

       ύλνιν 2018       180.000,00 € 

 

Γηα ην 2019 ην πνζφ ησλ 68.544,00 € ζα βαξχλεη ηνπο πην 

θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6263.04           3.000,00 €  

02.20.6263.04          20.000,00 €  

02.25.6263.04          20.000,00 €  

02.30.6263.04          20.000,00 €  

02.35.6263.04           2.000,00 €  

02.70.6263.04           3.544,00 €  

       ύλνιν 2019         68.544,00 € 
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3. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ζχκθσλα 

κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

4. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 378/2017 απφθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 

5. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο 

πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6263.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

2017» 

6. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο 

πνζνχ 90.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6263.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

2017» 

7. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο 

πνζνχ 30.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6263.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

2017» 

8. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο 

πνζνχ 30.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6263.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

2017» 

9. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο 

πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6263.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

2017» 

10. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο 

πνζνχ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6263.02 κε 

ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

2017» 

11. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ 

αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «πληήξεζε 

θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ εηψλ 2017-2019 θαη 

ζπληάζζεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

  

δδ ηη αα θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη   

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή : ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Δίδνο ύκβαζεο : ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΔΣΧΝ 2017-2019 

Γηάξθεηαο δύν (2) εηώλ - γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

απνθαηάζηαζεο έθηαθησλ βιαβώλ θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο  

κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθώλ 

Σαμηλόκεζε θαηά   CPV: 50110000-9    

Κξηηήξην Αλάζεζεο  :  Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο 

   Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: 
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Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΔΔ: 31/07/2017 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ ΔΖΓΖ: 18/8/2017 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 

18/8/2017 θαη ψξα 13:00 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 11/9/2017 θαη ώξα 13:00 

 

439/2017  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ αλάδεημε 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο αδξαλώλ 

πιηθώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 12359/25-07-2017 πξαθηηθφ 

δηελέξγεηαο θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα αδξαλώλ 

πιηθώλ. 

2. Αλαδεηθλχεη σο πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κε ηελ επσλπκία  

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

με έδρα ηην ΑΘΗΝΑ, οδός Υαλκίδος 22 Α,  Σ.Κ. 11143 

AΦΜ: 094057796 

Σηλ.: 210 2591111 

Fax: 210 2591576 

E-mail:  main@interbeton.gr 

καθώς σπέβαλλε ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική 

άποψη ΜΟΝΑΓΙΚΗ προζθορά βάζει ηιμής , ζσνολικού 

ύψοσς 59.507,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποζού 14.281,68 €, 

ήηοι ζύνολο 73.788,68 €.  

Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ έλζηαζε 

θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη φρη 

θαηά ηνπ κε αξηζκ. πξση. 12359/25-07-2017 πξαθηηθνχ  ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ  κέρξη θαη πέληε εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο κεηά ηελ επνκέλε απφ  ηελ θνηλνπνίεζή ηεο   ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηελ επηκέιεηα  ηεο νπνίαο  

ζχκθσλα κε  ηνλ   Ν. 4412/2016   ηελ έρεη πιένλ  ε ίδηα ε 

νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 
 

440/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & 

ΙΑ Ο.Δ.». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 9/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 899,23 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 1.501,73 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

http://www.promitheus.gov.gr/
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4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 6.716,32 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 164,86 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2017».  

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 327,58 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & 

θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2017».  

7. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο Π. ΛΙΑΠΗ & ΙΑ Ο.Δ., κε βάζε  

ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

8. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 
 

441/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.20.6262.01 κε 

ηίηιν: «Δξγαζίεο 

απνςίισζεο μεξήο 

θπηηθήο βιάζηεζεο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλνπλ ηελ ππ’ αξηζκ. 376/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 24.800,00 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6262.01 κε ηίηιν: «Δξγαζίεο 

απνςίισζεο μεξήο θπηηθήο βιάζηεζεο».  

3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ελ ιφγσ ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 4412/2017 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2017). 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

442/2017 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Δπέθηαζε δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 12165/20-07-2017 πξαθηηθφ ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Δπέθηαζε δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ». 
 

443/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή παηδηθήο 

ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο 

Γειεζίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 12054/19-07-2017 πξαθηηθφ ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Καηαζθεπή παηδηθήο 

ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ». 

 

444/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ αλάδεημε 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 12012/18-07-2017 πξαθηηθφ 

δηελέξγεηαο θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 
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πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο 

γεθπξνπιάζηηγγαο». 

 

γεθπξνπιάζηηγγαο. 

2. Αλαδεηθλχεη σο πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κε ηελ επσλπκία  

ΣΑΟΤΙΓΗ  ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ 

με έδρα ηα ΒΑΙΛΙΚΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  ΣΘ : 1043 ,  

Σ.Κ.57006 

AΦΜ: 078323199 

Σηλ.: 2392091692 

Fax: 2312208387 

 E-mail: INFO@ZIGISIS.COM 

καθώς σπέβαλλε ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική 

άποψη προζθορά βάζει ηιμής , ζσνολικού ύψοσς 

25.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποζού 6.192,00 €, ήηοι 

ζύνολο 31.992,00 €.  

Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ 

έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαη φρη θαηά ηνπ κε αξηζκ. πξση. 12012/18-07-2017 

πξαθηηθνχ  ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ  κέρξη θαη πέληε 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ επνκέλε απφ  ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο   ζηνπο ίδηνπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηελ 

επηκέιεηα  ηεο νπνίαο  ζχκθσλα κε  ηνλ   Ν. 4412/2016   

ηελ έρεη πιένλ  ε ίδηα ε νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

445/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

γηα ηελ αλάδεημε 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο 

ζθπξνδέκαηνο 2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ 

δηελεξγήζεθε ηελ 14
ε
 Ηνπλίνπ 2017 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο ζθπξνδέκαηνο 2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο. 

2. Σελ επαλα- πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο ζθπξνδέκαηνο 2017 κε ηελ ίδηα κειέηε. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

446/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

πιηθώλ ύδξεπζεο 2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση. 12151/20-07-2017 πξαθηηθφ 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο πιηθώλ ύδξεπζεο 2017. 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 7
ε
 Ηνπλίνπ 2017, γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

πιηθώλ ύδξεπζεο 2017, ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  κε ηελ 

επσλπκία CONSTRAT  Δ.Π.Δ. ν νπνίνο ππέβαιιε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθνχ χςνπο 36.832.28  € πιένλ Φ.Π.Α. 

24% πνζνχ 8.839,75 €, ήηνη ζχλνιν 45.672,03 € 

mailto:INFO@ZIGISIS.COM
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3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

447/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηε κε άζθεζε 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

αξηζκ. 252/2017 

απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο αξηζκ. 

252/2017 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ, ε 

νπνία αθνξά ηελ αίηεζε αλαγλψξηζεο δηθαηνχρνπ 

απνδεκίσζεο ηεο Βηξγηλίαο ζπδ. Γεσξγίνπ Σδαβέιια, ην γέλνο 

Αγεζηιάνπ θαη Φιψξαο Λεηβαδα θαη ηεο Ησάλλαο ζπδ. 

Υξήζηνπ Γηαλλαθφπνπινπ, ην γέλνο Παλαγηψηε θαη Οπξαλίαο 

Εαθα θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

448/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο 

θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

δηθαηνύρνπ εηαηξείαο 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ.» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 40/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 19.998,09 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6162.07 κε ηίηιν: «Υεκηθέο θαη 

κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο λεξνύ 2016» γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ρεκηθψλ θαη 

κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ λεξψλ & πεξηβαιινληηθψλ 

δεηγκάησλ Γήκνπ Σαλάγξαο έηνπο 2016.  

3. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ εηαηξείαο ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ., κε βάζε  ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

449/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

ππεξσξηαθήο 

απαζρόιεζεο ζηνπο 

δηθαηνύρνπο 

ππαιιήινπο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 8/2017 Γέζκεπζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 258,24 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6012 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζηo δηθαηνχρν θ. 

Γηαινπηο Σνπξθάτ ηνπ Οκέξ. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 258,24 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6012 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζηo δηθαηνχρν θ. 

θιηά Παλαγηψηε ηνπ Πεξηθιή. 

4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 300,96 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6012 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζηo δηθαηνχρν θ. 

Κξνκκχδα Κσλζηαληίλν ηνπ ηέθαλνπ. 

5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 258,24 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6012 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζηo δηθαηνχρν θ. 

Καξίπε Βάτν ηνπ Δπάγγεινπ. 

6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 362,40 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6012 γηα ηελ θαηαβνιή 
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απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζηo δηθαηνχρν θ. 

Γηνζδέθν Υξήζην ηνπ Αγαπεηνχ. 

7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 302,88 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6012 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζηo δηθαηνχρν θ. 

Γεσξγηάδε Αρηιιέα ηνπ Αξηζηνηέιε. 

8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 258,24 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6012 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζηo δηθαηνχρν θ. 

Μπηάθε Θενδφζην ηνπ Νηθνιάνπ. 

9. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε  πνζνχ 258,24 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6022.01 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζην δηθαηνχρν θ. 

Γηαιφ ππξίδσλα ηνπ Ησάλλε. 

10. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 247,20 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6022.01 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζην δηθαηνχρν θ. 

Κακηληψηε Υαξάιακπν ηνπ Θσκά. 

11. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 317,76 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6022.01 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζην δηθαηνχρν θ. 

Γεσξγαληά Νηθφιαν ηνπ Βαζηιείνπ. 

12. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 268,80 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6022.01 γηα ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ζην δηθαηνχρν θ. 

Περιηβάλε Γεψξγην ηνπ σηεξίνπ. 

13. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνχλ ζην φλνκα 

ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

14. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο  

 

450/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

δήκνπ, έηνπο 2017». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 σο 

εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σόθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο» κε ην πνζφ ησλ 20.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 

02.00.6822.01 κε ηίηιν: «Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθώλ 

ηακείσλ ρξήζεο», κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθό».» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμφδσλ 02.30.7131.02 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ηνπνγξαθηθώλ θαη ινηπώλ κεηξεηηθώλ 

νξγάλσλ» θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 10.550,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. εμφδσλ 02.25.7132.01 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα αλνηρηώλ εκηθνξηεγώλ» θαη ελίζρπζή ηνπ 

κε ην πνζφ ησλ 45.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 

πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.25.7132.02 κε ηίηιν: 
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«Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) κεηαρεηξηζκέλσλ αγξνηηθψλ 

απη/ησλ, κέζσ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό» 

 

451/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε εθηέιεζε 

ηεο αξηζκ. 160/2017 

απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 134.499,09 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά έμνδα 

θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ», γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηδηθήο 

παξνρήο 176 €, ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηεο ακνηβήο 

ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε 

ηελ αξηζκ. 160/2017 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 24.751,49 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6823 κε ηίηιν: «Σόθνη 

ππεξεκεξίαο ρξήζεο», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

επηδηθαζζέλησλ ηφθσλ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 160/2017 

απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ. 

3. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνχλ ζην φλνκα 

ησλ δηθαηνχρσλ ππαιιήισλ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ αξηζκ. 160/2017, απφθαζε ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ. 

4. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο.  

 

452/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 50.000,00 

€, ζηνλ Κ.Α. 02.00.6737.01 γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο (4ε δφζε) γηα ην έηνο 2017 απφ ην Γήκν 

Σαλάγξαο ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ 

Σαλάγξαο.  

2. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ, κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

453/2017 Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ 

ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

ΠΤΡΙΓΟΤΛΑ ηνπ 

Μηραήι.»  

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζκ. 10/2017  & 373/2017 δεζκεχζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 295,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6492 κε ηίηιν: «Γηθαζηηθά έμνδα 

θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ», γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 24/2017 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ. 
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3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 12.300,00 €, 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.8113.06 κε ηίηιν: «Έξγα 

Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο» γηα ηελ πιεξσκή ηεο 

νθεηιφκελεο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 24/2017 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεβψλ.  

4. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ θ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΠΤΡΙΓΟΤΛΑ ηνπ 

Μηραήι, κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

454/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.10.6662.02 κε 

ηίηιν: «Τιηθά 

ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 22.772,60 

€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6662.02 κε ηίηιν: «Τιηθά 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ».  

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2017 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2017). 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

 

455/2017 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 

γηα ηελ απ’ επζείαο 

αλάζεζε εληνιήο ζε 

δηθεγόξν λα αλαγγείιεη 

ελώπηνλ ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

Μειπνκέλεο Αζ. 

Μπαξιακά ηελ απαίηεζε 

ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο 

νθεηιέηηδαο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΝΔΟΝ 

ΑΡΣ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο, ζηε δηθεγφξν ΚΟΡΛΟΤ 

ΘΧΜΑΨΓΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431, 

ηεο εληνιήο λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία ΝΔΟΝ ΑΡΣ 

θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ λα ζπληάμεη θαη λα 

θαηαζέζεη ηελ αλαγγειία ηεο απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο.  

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 374/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη ζπλνιηθή δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 

198,40 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6111 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017. 

4. Σν ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

δηθαηνχρνπ ΚΟΡΛΟΤ ΘΧΜΑΨΓΟ ηνπ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ κε ΑΜ/ΓΠ 3431,  κε βάζε ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 
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       Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

                   Πίθνπ Δπαγγειία  


