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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      
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ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ       

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51102 
                                                                        

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2019 

 

 

          Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ (Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα 

ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 24ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2019, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο  31 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.30΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά 

ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

151/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην κε αξηζ. πξση. 12428/29-07-2019 πξαθηηθό δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο 
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δηάηαμεο) πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο 

παξαιίεο ηνπ Γήκνπ». 

 

θαη επηζθεπήο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ. 
2. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία  «ΥΤΣΖΡΗΑ ΣΗΝΣΕΑ URBAN INNOVATIONS Μ. ΗΚΔ» κε ηειηθή 

ηηκή πξνζθνξάο 44.243,82 € κε ΦΠΑ 24% €. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 

 

152/2019 

(Hκεξήζηα 

δηάηαμε)  

Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ  απαιιαγή ππαιιήινπ 

από ηνλ νξηζκό ηνπ σο 

ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ αξηζκό 477/2019 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 90,00 € πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ ηνπ Γεώξγηνπ, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ηα εληάικαηα απηό. 

 
 

153/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε ζύλαςε εμώδηθνπ 

ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. 

Οπγνπξινγινπ Γεσξγία ε 

νπνία έρεη ππνβάιεη αίηεζε 

γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

από ην Γήκν Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε ζύλαςε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. Οπγνύξινγινπ Γεσξγία ηνπ Δπηύρηνπ, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο 

λα θαηαβάιεη ζηε δεκησζείζα ην πνζό ησλ 270,00 € σο απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ 

ππέζηε απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο ηεο θζνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο. 
 

154/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ ζύληαμε ηεο έθζεζεο 

εθηέιεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Β΄ 

ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Α. Καηαξηίδεη ηελ έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019, σο αθνινύζσο:  

 

Σα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019, εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη 

πίλαθα. 

    

ΠΔΡΙΟΓΟ 1/4/2019  -  30/06/2019 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

ΔΟΓΧΝ 

Πξνϋπ/ζκόο Βεβαησζέληα % Δηζπξαρζέληα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Σαθηηθά έζνδα 9,291,842.00 2,612,106.00 0.2811182 2,489,904.00 0.2679667 

0.95321705

9 
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1 

Πξόζνδνη από αθίλεηε 

πεξηνύζηα 34,556.00 3,328.00 0.0963074 3,328.00 0.0963074 1 

2 Πξόζνδνη από θηλεηή πεξηνύζηα 111,876.00 40,891.00 0.3655029 40,891.00 0.3655029 1 

3 

Δζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε 

θαη δηθαηώκαηα 4,523,981.00 1,134,796.00 0.2508401 1,012,452.00 0.2237967 

0.89218855

2 

4 

Δζνδα από ινηπά ηέιε - 

δηθαηώκαηα θαη παξνρή 

ππεξεζηώλ 1,964,045.00 723,341.00 0.3682915 723,110.00 0.3681738 

0.99968064

9 

5 Φόξνη θαη εηζθνξέο 340,461.00 87,378.0 0.2566461 87,751.00 0.2577417 

1.00426880

9 

6 Δζνδα από επηρνξεγήζεηο 2,312,603.00 621,572.00 0.2687759 621,572.00 0.2687759 1 

7 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 4,320.00 800.00 0.1851852 800.00 0.1851852 1 

1 Δθηαθηα έζνδα 12,322,426.00 704,146.00 0.0571435 703,882.0 0.057122 

0.99962507

8 

11 

Δζνδα από ηελ εθπνίεζε 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνύζηαο 0.00 0.00 #ΓΗΑΗΡ./0! 0.00 
#ΓΗΑΗΡ./0

! #ΓΗΑΗΡ./0! 

12 

Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε 

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 166,472.00 108,398.00 0.6511485 108,398.00 0.6511485 1 

13 

Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο 

δαπλεο 11,783,567.00 520,237.00 0.0441494 520,237.00 0.0441494 1 

14 

Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - 

θιεξνδνζίεο 0.00 0.00 #ΓΗΑΗΡ./0! 0.00 
#ΓΗΑΗΡ./0

! #ΓΗΑΗΡ./0! 

15 

Πξνζαπμήζεηο - πξόζηηκα - 

παξάβνια 372,387.00 73,041.00 0.1961427 72,777.00 0.1954338 

0.99638559

2 

16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 0.00 2,470.00 #ΓΗΑΗΡ./0! 2,470.00 
#ΓΗΑΗΡ./0

! 1 

2 

Έζνδα παξειζόλησλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ 1,811,523.00 699,464.00 0.3861193 917,764.00 0.5066256 

1.31209611

9 

21 Σαθηηθά έζνδα 1,811,523.00 699,464.00 0.3861193 917,764.00 
0.50625

6 

1.31209611

9 

22 Έθηαθηα έζνδα 0.00 0.00 #ΓΗΑΗΡ./0! 0.00 
#ΓΗΑΗΡ./0

! #ΓΗΑΗΡ./0! 

3 

Δηζπξάμεηο από δάλεηα θαη 

απαηηήζεηο από Π.Ο.Δ. 4,344,568.00 0.00 0 208,986.00 0.0481028 #ΓΗΑΗΡ./0! 

31 Δηζπξάμεηο από δάλεηα 0.00 0.00 #ΓΗΑΗΡ./0! 0.00 
#ΓΗΑΗΡ./0

! #ΓΗΑΗΡ./0! 

32 

Δηζπξαθηέα ππόινηπα 

πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ 

εηώλ 4,344,568.00 0.00 0 208,986.00 0.0481028 #ΓΗΑΗΡ./0! 

4 

Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ 520,440.00 84,930.00 0.1631888 107,901.00 0.2073265 

1.27046979

9 

41 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκόζηνπ 281,240.0 74,396.00 0.2645285 97,367.00 0.3462061 1.3087666 

42 

πηζηξνθέο ρξεκάησληζπξάμεηο 

ππέξ ηξίησλ 24,000.00 10,534.00 0.4389167 10,534.00 0.4389167 1 



[4] 
 

43 Δζνδα πξνο απόδνζε ζε ηξίηνπο 215,200.00 0.00 0 0.00 0 0 

5 

Υξεκαηηθό ππόινηπν 

πξνεγνύκελνπ Έηνπο 11,692176.00 13,836,077.00 1.183362 13,836,077.00 1.183362 1 

  ύλνια εζόδσλ 39,982,975.00 17,936,723.00   18,264,514.00     

 

Σα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019 εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη 

πίλαθα. 

        

ΠΔΡΙΟΓΟ 1/4/2019 – 30/06/2019 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧ

Ζ ΔΞΟΓΧΝ 

Πξνϋπ/ζκόο Γεζκεπζέληα % Σηκνινγεζέληα % Δληαιζέληα Πιεξσζέληα % % 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έμνδα 12,778,012.00 2,200,745.00 5.806221 3,157,172.00 0.2470785 3,157,735.00 2,924,682.00 0.228884 0.9263613 

60 

Ακνβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνύ 3,291,684.00 38,658.00 85.14884 878,468.00 0.2668749 879,519.00 786,655.00 0.2389825 0.8954851 

61 

Ακνηβέο αηξεηώλ θαη 

ηξίησλ 2,099,038.00 879,383.00 2.386944 296,952.00 0.1414705 272,578.00 272,072.00 0.1296175 0.9162154 

62 Παξνρο ηξίησλ 3,505,500.00 472,862.00 7.413368 964,690.00 0.2751933 943,340.00 894,410.00 0.2551448 0.9271476 

63 Φόξνη - ηέιε 108,500.00 470.00 230.8511 279.00 0.0025714 380.00 380.00 0.0035023 1.3620072 

64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 277,709.00 69,041.00 4.022378 121,763.00 0.4384554 117,380.00 104,112.00 0.374896 0.8550381 

65 

Πιεξσκέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε 

δεκνζίαο πίζηεσο 144,625.00 0.00 #ΓΗΑΗΡ./0! 79,187.00 0.5475333 79,212.00 79,233.00 0.5478513 1.0005809 

66 

Γαπάλεο πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ 1,960,302.00 266,748.0 7.348891 280,639.00 0.1431611 267,671.00 223,544.00 0.1140355 0.7965536 

67 

Πιεξσκέο - 

Μεηαβηβάζεηο ζε 

ηξίηνπο 1,360,654.00 329,404.00 4.130654 388,516.00 0.2855362 450,977.00 418,977.00 0.3079232 1.0784035 

68 Λνηπά Έμνδα 30,000.00 144,179.00 0.208075 16,678.00 4.8892667 146,678.00 145,299.00 4.8433 0.9905985 

7 Δπελδύζεηο 21,180,330.00 2,029,178.00 10.43789 419,664.00 0.0198139 357,975.00 424,748.00 0.0200539 1.0121145 

71 

Αγνξέο θηηξίσλ, 

ηερληθώλ έξγσλ θαη 

πξνκήζεηεο παγίσλ 5,193,915.00 130,440.00 39.1842 121,367.00 0.0233672 72,537.00 98,701.00 0.0190032 0.8132441 

73 Έξγα 13,599,363.00 1,800,817.00 7.551774 200,376.00 0.0147342 189,111.00 237,839.00 0.017489 1.1869635 

74 

Μειέηεο, έξεπλεο, 

πεηξακαηηθέο 

εξγαζίεο θιπ 2,347,040.00 97,921.00 23.96871 97921.00 0.0417211 96,327.00 88,208.00 0.0375827 0.9008078 

75 

Σίηινη πάγηαο 

επέλδπζεο 

(ζπκκεηνρέο ζε 

επηρεηξήζεηο) 40,012.00 0.00 #ΓΗΑΗΡ./0! 0.00 0 0.00 0.00 0 

#ΓΗΑΗΡ./0

! 

8 

Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., 

απνδόζεηο θαη 

πξνβιέςεηο 5,962,699.00 219,723.00 27.13735 84,052.0 0.0140963 466,931.00 673,249.00 0.1129101 8.0099105 

81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 1,727,311.00 3,335.00 517.9343 0.00 0 337,033.00 540,606.00 0.3129755 

#ΓΗΑΗΡ./0

! 
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82 Απνδόζεηο 485,240.00 216,388.00 2.242453 84,052.00 0.4459402 129,898.00 132,643.00 0.2733555 0.629869 

85 

Πξνβιέςεηο κε 

είζπξαμεο 3,750,148.00 0.00 #ΓΗΑΗΡ./0! 0.00 0 0.00 0.00 0 

#ΓΗΑΗΡ./0

! 

9 Απνζεκαηηθό 61,929.00                 

  ύλνια δαπαλώλ 39,982,970.00 4,449,646.00   3,660,888.00   3,982,641.00 4,022,679.00     

 

 

Σα ζηνηρεία ηζνινγηζκνύ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019 εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

 
ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ    B ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2019 

  ηέινο 

Πξνεγνύκελνπ 

έηνπο 

Πξνεγνύκελν 

ηξίκελν 

B  Σξίκελν 2019 Μεηαβνιή 

% 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1 2 3 3\2 

Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ 4,584,776.8 4,651,312.29 4,457,441.28   

  Απαηηήζεηο από θόξνπο, ηέιε θιπ 4,349,653.13 4,515,523.27 4,349,648.67   

2. Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην 31.50 0.00 31.50   

3. Λνηπέο απαηηήζεηο 235,092.05 135,799.02 107,761.11   

Β. ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

13,973,574.09 

14,625,53.7

7 13.973.574.09   

1. Σακείν 353.89 182.77 353.89   

2. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 13,973,220.20 14,625,355.00 13,973,220.20   

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1,400,231.36 523,506.15 0.00   

1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0.00 0.00 0.00   

2. Έζνδα ρήζεσο εηζπξαθηέα 1,400,231.36 523,506.15 0.00   

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 0.00 0.00 0.00   

  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   2   3\2 

Α. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ 965,394.56 943,974.23 922,553.90   

1. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 86,853.30 886,853.30 886,853.30   

2. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 78,541.26 57,120.93 35,700.60   

Β. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 2,097,423.25 1,944,495.80 1,561,899.60   

1. Πξνκεζεπηέο 1,833,230.34 1,785,334.31 1,378,498.93   

3. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 100,857.46 22,681.15 26,033.28   

4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 3,037.20 3,500.97 31,317.53   
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5. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 160,298.25 132,979.37 126,049.86   

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 253,188.96 237,593.74 0.00   

1. Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0.00 0.00 0.00   

2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 253,188.96 237,593.74 0.00   

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ 0.00 0.00 0.00   

 

 Οη αλσηέξσ πίλαθεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.  

 

Β. Η παξνύζα λα ππνβιεζεί ζην νηθείν Γεκνηηθό πκβνύιην. 
 

155/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην ηεο 5
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ, 

έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ 5
ε
 ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2019 σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ  02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό»  κε ην πνζό ησλ 774.010,00 € κεηαθέξνληαο 

πίζησζε πνζνύ: 

 24.427,50  επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.7131.04  κε ηίηιν  “Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 2018”  

 5.846,00  επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6142.13  κε ηίηιν  “ύκβαζε γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ πηλαθίδσλ ηνπ Γήκνπ”  

 24.800,00  επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6633 κε ηίηιν  “Πξνκήζεηα ρξσκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

δεκνηηθώλ θηηξίσλ”  

 7.000,00  επξώ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6634 κε ηίηιν  “Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ”  

 83.788,00  επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.7332.22 κε ηίηιν “Αλάπιαζε Κ.Υ. Οηθηζκνύ θνύξησλ 

(ΤΝ)”  

 9.334,19 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6063.04 κε ηίηιν “Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο  (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θιπ) 2019”  

 4.010,00 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6063.03 κε ηίηιν “Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο  (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θιπ) 2018”  

 1.896,12 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6063.04 κε ηίηιν “Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο  (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θιπ) 2019”  

 55.888,00 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6699.04 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα Υεκηθνύ Τιηθνύ  2019”  

 7.904,00 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6063.04 κε ηίηιν “Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο  (έλδπζε 
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εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θιπ) 2019” 

 58.000,00 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6662.07 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2018”  

 60.000,00 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6662.09 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα θπξνδέκαηνο 2018”  

 80.000,00 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6662.10 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα Αζθάιηνπ 2019”  

 11.000,00 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ  02.30.7112.17 κε ηίηιν “Αγνξά νηθνπέδνπ ζηελ νδό Μνπζζώλ”  

 24.800,00 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6262.19 κε ηίηιν “Δξγαζίεο ειέγρνπ νξγάλσλ 

αληιηνζηαζίσλ & ηαρπδηπιηζηεξίσλ 2018”  

 185.304,87 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6492 κε ηίηιν “Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο 

δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ”  

 50.011,32 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6662.11 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ 2019”  

 60.000,00 επξώ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6142.03 κε ηίηιν “Ακνηβή ελδνδεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο”  

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.8261.03 κε ηίηιν: “Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ”  κε ην 

πνζό ησλ 5.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

  Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6222 κε ηίηιν: “Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε 

εζσηεξηθνύ”  κε ην πνζό ησλ 20.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6263.04 κε ηίηιν:  “πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019”  

κε ην πνζό ησλ 60.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6263.04 κε ηίηιν:  “πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019”  

κε ην πνζό ησλ 30.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6263.01 κε ηίηιν:  “πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019”  

κε ην πνζό ησλ 30.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6263.01 κε ηίηιν:  “πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019”  

κε ην πνζό ησλ 5.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.70.6263.05 κε ηίηιν:  “πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019”  

κε ην πνζό ησλ 20.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6263.04 κε ηίηιν:  “πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2019”  

κε ην πνζό ησλ 5.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 
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«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6823 κε ηίηιν:  “Σόθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο”  κε ην πνζό ησλ 70.000,00 

€, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6073 κε ηίηιν: “Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα”  κε ην πνζό ησλ 10.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6662.05 κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηελ 

ζπληήξεζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2018” κε ην πνζό ησλ 8.500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από 

ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6031.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο Δηδηθνύ πλεξγάηε” κε ην πνζό 

ησλ 50.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6031.03 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο Γεληθνύ Γξακκαηέα Γήκνπ” κε ην 

πνζό ησλ 9.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6053.01 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΚΑ  Δηδηθνύ πλεξγάηε” κε ην 

πνζό ησλ 12.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6053.02 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΚΑ Γεληθνύ  Γξακκαηέα 

Γήκνπ” κε ην πνζό ησλ 8.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6053.05 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΜΔΓΔ” κε ην πνζό ησλ 

1.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6121.01 κε ηίηιν: “Αληηκηζζία Γεκάξρνπ” κε ην πνζό ησλ 2.600,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.00.6121.03 κε ηίηιν: “Αληηκηζζία Πξνέδξνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ” κε ην 

πνζό ησλ 500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6011.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ” κε ην πνζό 

ησλ 110.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6021.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ” κε 

ην πνζό ησλ 15.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6051.01 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΤΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 

6.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό»  
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 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6051.02 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 

2.500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6051.03 κε ηίηιν: “IKA Mνλίκσλ” κε ην πνζό ησλ 800,00 €, κεηαθέξνληαο 

ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6051.05 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ” κε ην πνζό ησλ 200,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6051.06 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ” κε ην 

πνζό ησλ 27.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6052.01 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ» κε ην 

πνζό ησλ 5.500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6011.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ” κε ην πνζό 

ησλ  110.100,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6021.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ” κε 

ην πνζό ησλ  30.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6051.01 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΤΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 

1.300,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6051.02 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ”  κε ην πνζό ησλ 500,00 

€, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6051.04 κε ηίηιν: «IKA Mνλίκσλ»  κε ην πνζό ησλ 1000,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6051.05 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ”  κε ην 

πνζό ησλ 16.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.6052.01 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ”  κε ην 

πνζό ησλ 8.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6011.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ”  κε ην πνζό 

ησλ 12.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6021.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ”  κε 

ην πνζό ησλ 3.600,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 
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«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6022.01 κε ηίηιν: “Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο”  κε ην πνζό ησλ 5.000,00 €, 

κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6051.01 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΤΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 

4.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6051.02 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 

1.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6051.04 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ” κε ην 

πνζό ησλ 8.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.6052.01 κε ηίηιν:  “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ” κε ην 

πνζό ησλ 1.200,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6021.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ” κε 

ην πνζό ησλ 4.500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6051.01 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΤΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 

1.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6051.02 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 500,00 

€, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6051.06 κε ηίηιν:  “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ” κε ην 

πνζό ησλ 6.300,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.30.6052.01 κε ηίηιν:  “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ” κε ην 

πνζό ησλ 1.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6011.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ” κε ην πνζό 

ησλ 3.500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6021.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ” κε 

ην πνζό ησλ 2.900,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6051.01 κε ηίηιν:  “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΤΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 200,00 

€, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6051.03 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ” κε ην 
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πνζό ησλ 1.100,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.35.6052.01 κε ηίηιν:  “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΚΑ ανξίζηνπ ρξόλνπ” κε ην 

πνζό ησλ 1.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.50.6011.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ” κε ην πνζό 

ησλ 1.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.50.6051.02 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 100,00 

€, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.50.6051.03 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ” κε ην 

πνζό ησλ 800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.60.6041.01 κε ηίηιν: “Απνδνρέο ππαιιήισλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ” κε ην πνζό 

ησλ 5.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.70.6011.01 κε ηίηιν: “Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ” κε ην πνζό ησλ 

3.500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.70.6021.01 κε ηίηιν: “Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ” κε 

ην πνζό ησλ 2.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.70.6051.01 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΤΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 200,00 

€, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.70.6051.02 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΣΑΓΚΤ” κε ην πνζό ησλ 100,00 

€, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.70.6051.03 κε ηίηιν: “Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ζπληάμεσο ΔΦΚΑ” κε ην 

πνζό ησλ 1.500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6142.04 κε ηίηιν: “Ακνηβή Οξθσηνύ Υξήζεο 2018” θαη ελίζρπζε ηνπ 

κε ην πνζό ησλ 14.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.25.7131.05 κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα Τιηθώλ Ύδξεπζεο 2019” θαη ελίζρπζε 

ηνπ κε ην πνζό ησλ 73.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.7135.01 κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα  πλζεηηθνύ Υιννηαπεηα” θαη 

ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ 24.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 
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 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.15.7135.07 κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα Οξγάλσλ Γπκλαζηηθήο εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 24.800,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.20.7325.04 κε ηίηιν: “Δπέθηαζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ Γεκνηηθώλ 

Γηακεξηζκάησλ” κε ην πνζό ησλ 35.500,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.20.6161.02 κε ηίηιν: «Δηήζηα εηζθνξά Γήκνπ Σαλάγξαο πξνο Φν.Γ..Α.» κέζσ ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθό» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζόδσλ 06.00.1211.03 κε ηίηιν “Δθινγηθή απνδεκίσζε” κε ην πνζό ησλ 25.000,00 € κε 

ηζόπνζε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμόδσλ 02.10.6012.04 κε ηίηιν: “Δθινγηθή απνδεκίσζε ”  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην 

πνζό ησλ 25.000,00 €, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθό» 

 

156/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπώλ 

παξνρώλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ 

& έλδπζε δεκνηηθώλ 

αζηπλόκσλ) 2019» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

4. Δγθξίλεη ην κε αξηζ. πξση. 12061/23-07-2019 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπώλ παξνρώλ ζε είδνο 

(έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ & έλδπζε δεκνηηθώλ αζηπλόκσλ) 2019». 
5. Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ: 

   γηα ηελ Οκάδα Α, ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία  TREND CONCEPT AE κε ηειηθή ηηκή 

πξνζθνξάο 14.346,62 € κε ΦΠΑ 24%  

   γηα ηελ Οκάδα Β ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΑΦΟΗ ΓΔΧΡΓΗΟΠΟΤΛΟΗ κε ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο 

2.311,24 € κε ΦΠΑ 24%  
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 1 ηεο αξηζ. 575/2019 απόθαζεο Γεκάξρνπ (Γηαθήξπμε)  

6. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαη όρη θαηά ηνπ κε αξηζκ. πξση. 8750/29-05-2019 πξαθηηθνύ  ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ  κέρξη θαη πέληε 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ επνκέλε από  ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηελ 

επηκέιεηα  ηεο νπνίαο  ζύκθσλα κε  ηνλ Ν. 4412/2016 ηελ έρεη πιένλ ε ίδηα ε νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 

 

157/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ 

πξαθηηθνύ Η απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Σελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε ηνπ πξαθηηθνύ Η ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε 

Α/Α ΔΖΓΖ 82828 «Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Αγ. Θσκά – Κιεηδί 
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ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 82828 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή 

εζσηεξηθώλ δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο νηθηζκώλ 

Αγίνπ Θσκά θαη Κιεηδηνύ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη έξγσλ 

κεηαθνξάο ζην ΒΗΟΚΑ 

ρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ». 

 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη έξγσλ κεηαθνξάο ζην ΒΗΟΚΑ ρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ», πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή 

δηαγσληζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αηηηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ ππέβαιιαλ 

παξαδεθηή πξνζθνξά πάλσ ηνπ κέζνπ όξνπ εθπηώζεσλ.  

2. Να θιεζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ 

δηθηύσλ απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Αγ. Θσκά – Κιεηδί Γήκνπ Σαλάγξαο θαη έξγσλ κεηαθνξάο ζην ΒΗΟΚΑ 

ρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ», νη νπνίνη ππέβαιιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο πάλσ ηνπ κέζνπ όξνπ 

εθπηώζεσλ ήηνη άλσ ηνπ 48,13 %, λα ππνβάιινπλ ηελ πιήξε αηηηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπο εληόο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν.4412/2016. 

πγθεθξηκέλα νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ππνρξενύληαη ζηελ πιήξε αηηηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπο είλαη νη 

εμήο: 

 ΔΝΧΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΚΡΗΒΑΚΖ ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ – ΠΔΣΚΑ Α.Δ. 

 ΚΑΓΜΟ ΑΔΣΔ 

 Α. ΜΟΡΦΑ ΑΔΣΔ 

 ΣΑΛΧ ΑΣΔ 

 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΜΔ 

Γ.Σ. «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΣΔ» 

 ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΧΣΗΑ ΑΒΔΣΔ 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 

 

158/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Α. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκό 44/2019 ηερληθή κειέηε πνπ 

ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ηα έηε 2019-2021 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 1.429.787,06 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζό ησλ 221.422,34 € ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019, ην πνζό ησλ 674.685,74 € 

ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 θαη ην πνζό ησλ 503.679,70 €  ζα βαξύλεη ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021. Σν πνζό ησλ 29.999,27 € ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΝΠΓΓ 

«Κ.ΑΠ.Ζ. – ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» 
 πγθεθξηκέλα: 

 

 Όζνλ αθνξά ζην Γήκν: 

Γηα ην έηνο 2019 
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 ην πνζό ησλ 9.632,33 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6641.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019»  

 ην πνζό ησλ 29.940,60 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

ηνπ Γήκνπ 2019»  

 ην πνζό ησλ 19.996,30 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Α/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2019»  

 ην πνζό ησλ 19.996,30 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.06 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Β/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2019»  

 ην πνζό ησλ 39.864,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6641.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019»  

 ην πνζό ησλ 21.290,75 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6644.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2019»  

 ην πνζό ησλ 9.775,33 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.25.6641.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019»  

 ην πνζό ησλ 19.615,70 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.25.6644.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2019»  

 ην πνζό ησλ 29.938,33 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.30.6641.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019»  

 ην πνζό ησλ 11.235,35 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.30.6644.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2019»  

 ην πνζό ησλ 134,68 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6644.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα 

ινηπέο αλάγθεο 2019»  

 ην πνζό ησλ 10.002,67 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.70.6641.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2019»  

 

Γηα ην έηνο 2020 

 ην πνζό ησλ 28.897,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6641.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2020»  

 ην πνζό ησλ 89.821,80 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

ηνπ Γήκνπ 2020»  

 ην πνζό ησλ 59.988,90 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Α/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2020»  

 ην πνζό ησλ 59.988,90 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.03 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Β/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2020»  



[15] 
 

 ην πνζό ησλ 2.606,76 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6644 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα 

ινηπέο αλάγθεο 2020»  

 ην πνζό ησλ 119.592,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6641.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2020»  

 ην πνζό ησλ 63.872,24 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6644.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2020»  

 ην πνζό ησλ 29.326,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.25.6641.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2020»  

 ην πνζό ησλ 58.847,10 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.25.6644.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2020»  

 ην πνζό ησλ 89.815,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.30.6641.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2020»  

 ην πνζό ησλ 33.706,05 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.30.6644.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2020»  

 ην πνζό ησλ 4.944,50 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6641.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2020»  

 ην πνζό ησλ 404,05 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6644.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα 

ινηπέο αλάγθεο 2020»  

 ην πνζό ησλ  30.008,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.70.6641.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2020»  

 ην πνζό ησλ 2.867,44 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.70.6644.01 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2020»  

 

Γηα ην έηνο 2021 

 ην πνζό ησλ 21.572,76 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6641.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2021»  

 ην πνζό ησλ 67.055,54 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.10 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

ηνπ Γήκνπ 2021»  

 ην πνζό ησλ 44.784,10 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.11 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Α/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2021»  

 ην πνζό ησλ 44.784,10 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6643.14 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα 

ηελ Β/ζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 2021»  

 ην πνζό ησλ 1.946,05 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.6644 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα 

ινηπέο αλάγθεο 2021»  
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 ην πνζό ησλ 89.280,18 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6641.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2021»  

 ην πνζό ησλ 47.683,16 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6644.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2021»  

 ην πνζό ησλ 21.893,02 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.25.6641.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2021»  

 ην πνζό ησλ 43.931,70 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.25.6644.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2021»  

 ην πνζό ησλ 67.050,47 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.30.6641.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2021»  

 ην πνζό ησλ 25.162,90 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.30.6644.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2021»  

 ην πνζό ησλ 3.691,27 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6641.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2021»  

 ην πνζό ησλ 301,64 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6644.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα 

ινηπέο αλάγθεο 2021»  

 ην πνζό ησλ 22.402,16 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.70.6641.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2021»  

 ην πνζό ησλ 2.140,65 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.70.6644.02 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

γηα ινηπέο αλάγθεο 2021»  

 

 Όζνλ αθνξά ζην ΝΠΓΓ «ΚΑΠΖ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ -ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ 

ΣΑΝΑΓΡΑ»: 

Γηα ην έηνο 2019 

 ην πνζό ησλ 724,00 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.15.6643 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη 

θσηηζκό»  

Γηα ην έηνο 2020 

 ην πνζό ησλ 14.991,84 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.15.6643 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη 

θσηηζκό»  

Γηα ην έηνο 2021 

 ην πνζό ησλ 14.283,43 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.15.6643 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη 

θσηηζκό»  

 

Β.  Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο Γηεζλoύο Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 
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αλάδεημε αλαδόρνπ/σλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ  ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ  ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2019 -2021»  ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  πνζνύ   

1.429.787,06 € (κε Φ.Π.Α. 24%), 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  πγξά θαύζηκα  θαη β) κε ην 

ζύζηεκα πνζνζηνύ έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) γηα ηα ιηπαληηθά κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

ρακειόηεξε ηηκή επί ησλ ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο πεξί πξνκεζεηώλ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηαδηθηπαθή Πύιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΔ: 06/08/2019 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ 

Δ..Ζ.ΓΖ..: 21/08/2019 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 21/08/2019 θαη ώξα 10:00 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 16/09/2019 θαη ώξα 13:00 

 
  

  Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                                  

                Πίθνπ Δπαγγειία  

http://www.promitheus.gov.gr/
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