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ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 28εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

ΔΣΟΤ 2019 

 

 

 

          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 28ε 

(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2019, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ψξα 13.30΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα φπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, ζην Σρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή 

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

παξαθάησ:  

 

  Α/Α 

Απφθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

188/2019 

(Δθηφο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ 2 αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηεζλνχο αλνηρηνχ 

δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, κε α/α 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 78752, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 1 (Καχζηκα Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ / Γ.Δ. 



[2] 
 

ΔΗΓΗ 78752, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 1 (Καχζηκα Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ / Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ)» 

 

Οηλνθχησλ)», ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο 512.756,40 €  πιένλ Φ.Π.Α.  

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 2 αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, ηνπ δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 

78752, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά 

ζηα είδε ηεο ΟΜΑΓΑ 1 (Καχζηκα Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ / Γ.Δ. Οηλνθχησλ)». 

3. Αλαδεηθλχεη ηελ επηρείξεζε ΜΠΙΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΑ σο πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη 

ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2019 -

2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο ΟΜΑΓΑ 1 

(Καχζηκα Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ / Γ.Δ. Οηλνθχησλ)» 

θαζψο πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηφ 

έθπησζε 6,10% γηα φια ηα είδε ηεο Οκάδαο 1, 

ήηνη  ην πνζφ ησλ 481.534,40 € πιένλ Φ.Π.Α.  
δηφηη ε πξνζθνξά ηεο θξίλεηαη ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο,  ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

 

189/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ 2 αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηεζλνχο αλνηρηνχ 

δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 78755, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 2 (Καχζηκα Γ.Δ. 

Σαλάγξαο)» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 78755, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 2 (Καχζηκα Γ.Δ. Σαλάγξαο)», 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 155.020,00 €  

πιένλ Φ.Π.Α.  

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 2 αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, ηνπ δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 

78755, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά 

ζηα είδε ηεο ΟΜΑΓΑ 2 (Καχζηκα Γ.Δ. 

Σαλάγξαο)». 

3. Αλαδεηθλχεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΜΠΙΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΑ σο πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 
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Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 2 (Καχζηκα Γ.Δ. Σαλάγξαο)» θαζψο 

πξνζέθεξε ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηφ έθπησζε 

6,10% γηα φια ηα είδε ηεο Οκάδαο 2, ήηνη  ην 

πνζφ ησλ 145.578,00 € πιένλ Φ.Π.Α. , δηφηη ε 

πξνζθνξά ηεο θξίλεηαη ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο,  ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

190/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ 2 αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηεζλνχο αλνηρηνχ 

δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 78756, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 3 (Καχζηκα Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ)» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 78756, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 3 (Καχζηκα Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ)», 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 162.518,00 € 

πιένλ Φ.Π.Α.  

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 2 αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, ηνπ δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 

78756, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά 

ζηα είδε ηεο ΟΜΑΓΑ 3 (Καχζηκα Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ)». 

3. Αλαδεηθλχεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΜΠΙΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΑ σο πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 3 (Καχζηκα Γ.Δ. Γεξβελνρσξίσλ)» 

θαζψο πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηφ 

έθπησζε 6,10% γηα φια ηα είδε ηεο Οκάδαο 3, 

ήηνη  ην πνζφ ησλ 152.617,00 € πιένλ Φ.Π.Α., 

δηφηη ε πξνζθνξά ηεο θξίλεηαη ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο,  ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

191/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 
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1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ 2 αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηεζλνχο αλνηρηνχ 

δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 78757, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 4 (Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο – Ν.Π.Γ.Γ. Γ. 

Σαλάγξαο)» 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 78757, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 4 (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο – Ν.Π.Γ.Γ. Γ. 

Σαλάγξαο)», ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο 24.192,96 € πιένλ Φ.Π.Α.  

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 2 αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, ηνπ δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 

78757, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά 

ζηα είδε ηεο ΟΜΑΓΑ 4 (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

– Ν.Π.Γ.Γ. Γ. Σαλάγξαο)». 

3. Αλαδεηθλχεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΜΠΙΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΑ σο πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 4 (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο – Ν.Π.Γ.Γ. 

Γ. Σαλάγξαο)» θαζψο πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή 

ηεο  πνζνζηφ έθπησζε 6,10% γηα φια ηα είδε ηεο 

Οκάδαο 4, ήηνη  ην πνζφ ησλ 22.717,44 € πιένλ 

Φ.Π.Α., δηφηη ε πξνζθνξά ηεο θξίλεηαη 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο,  

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

192/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ 2 αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηεζλνχο αλνηρηνχ 

δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 78758, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 78758, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 5 (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζρνιηθψλ 

επηηξνπψλ Γ. Σαλάγξαο)», ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 208.560,00 € πιένλ 

Φ.Π.Α.  

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 2 αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, ηνπ δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 

78758, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
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αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 5 (Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο ζρνιηθψλ 

επηηξνπψλ Γ. Σαλάγξαο)» 

 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά 

ζηα είδε ηεο ΟΜΑΓΑ 5 (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

ζρνιηθψλ επηηξνπψλ Γ. Σαλάγξαο)». 

3. Αλαδεηθλχεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΜΠΙΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΑ σο πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 5 (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζρνιηθψλ 

επηηξνπψλ Γ. Σαλάγξαο)» θαζψο πξνζέθεξε γηα 

ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηφ έθπησζε 6,10% γηα 

φια ηα είδε ηεο Οκάδαο 5, ήηνη  ην πνζφ ησλ 

195.840,00 € πιένλ Φ.Π.Α., δηφηη ε πξνζθνξά ηεο 

θξίλεηαη ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη 

ηηκήο,  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

193/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ 2 αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηεζλνχο αλνηρηνχ 

δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, κε α/α 

ΔΗΓΗ 78760, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 6 (Ληπαληηθά)» 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1 δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 78760, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 6 (Ληπαληηθά)», ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 90.006,72 € πιένλ 

Φ.Π.Α.  

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 2 αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, ηνπ δηαγσληζκνχ κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 

78760, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά 

ζηα είδε ηεο ΟΜΑΓΑ 6 (Ληπαληηθά)». 

3. Αλαδεηθλχεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΚΟΤΡΣΗ 

ΔΤΓΔΝΙΑ σο πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» φζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 6 (Ληπαληηθά)» θαζψο πξνζέθεξε γηα 

ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηφ έθπησζε 4% γηα φια 

ηα είδε ηεο Οκάδαο 6, ήηνη  ην πνζφ ησλ 

86.406,45 € πιένλ Φ.Π.Α., δηφηη ε πξνζθνξά ηεο 

θξίλεηαη ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη 

ηηκήο,  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 
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ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο 

 

194/2019 

(Hκεξήζηα 

δηάηαμε) 

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ινηπψλ 

παξνρψλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

& έλδπζε δεκνηηθψλ 

αζηπλφκσλ) 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην απφ 15166/20-09-2019 πξαθηηθφ ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη αλάδεημεο 

νξηζηηθνχ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ινηπψλ 

παξνρψλ ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ & έλδπζε δεκνηηθψλ αζηπλφκσλ) 

2019». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ινηπψλ παξνρψλ ζε είδνο (έλδπζε 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ & έλδπζε 

δεκνηηθψλ αζηπλφκσλ) 2019»,  

   γηα ηελ Οκάδα Α, ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε 

ηελ επσλπκία  TREND CONCEPT AE κε 

ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο 14.346,62 € κε ΦΠΑ 

24%  

   γηα ηελ Οκάδα Β ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ΑΦΟΙ ΓΔΧΡΓΙΟΠΟΤΛΟΙ κε ηειηθή ηηκή 

πξνζθνξάο 2.311,24 € κε ΦΠΑ 24%  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

195/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηε ζχλαςε εμψδηθνπ 

ζπκβηβαζκνχ κε ηελ θ. 

Βαζηινπνχινπ 

Σξηαληαθπιιηά ε νπνία έρεη 

ππνβάιεη αίηεζε γηα 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφ 

ην Γήκν Σαλάγξαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Τε ζχλαςε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ κε ηελ θ. 

Βαζηινπνχινπ Τξηαληαθπιιηάο  ηνπ Βάτνπ, 

πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα θαηαβάιεη ζηε δεκησζείζα ην 

πνζφ ησλ 70,00 € σο απνδεκίσζε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε απηνθίλεην 

ηδηνθηεζίαο ηεο εμαηηίαο ηεο θζνξάο ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

 

196/2019  Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο θαη ηε 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο ζηελ νδφ 

Μνπζψλ Γ.Δ. Οηλνθχησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ, κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.) γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο ζηελ νδφ Μνπζψλ Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ» θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο. 

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 31/10/2019, 

εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00. 
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Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 

5/11/2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00. 

2. Μεηά απφ ηελ απφ 25/09/2019 ειεθηξνληθή 

θιήξσζε πνπ δηεμήρζε ζην ΜΗΜΔΓ ζπζηήλνπκε 

ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ απφ ηνπο 

εμήο ππαιιήινπο:  

Σαθηηθά Μέιε 

 Γέζπνηλα Καξακνπδά, ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

 Αλέζεο Τζηψλεο ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο  

 Κσλζηαληίλνο Κνληνχιεο, ΤΔ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο  

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

 Δπάγγεινο Καξχγηαλλεο, Φεκηθψλ Μεραληθψλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

 Σσηεξία Νίθα ηνπ Νηθ., ΤΔ Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

 Σσηεξία Νίθα ηνπ Αζ., ΤΔ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

197/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Ι 

απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, θαη ηελ 

αλάδεημε πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε α/α 

ΔΗΓΗ 82828 γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «εζσηεξηθψλ δηθηχσλ 

απνρέηεπζεο νηθηζκψλ 

Αγίνπ Θσκά θαη Κιεηδηνχ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη έξγσλ 

κεηαθνξάο ζν ΒΙΟΚΑ 

ρεκαηαξίνπ / Οηλνθχησλ». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ Ι (απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κε Α/Α ΔΣΗΓΗΣ 82828 

«Καηαζθεπή εζσηεξηθψλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο 

νηθηζκψλ Αγίνπ Θσκά θαη Κιεηδηνχ Γήκνπ 

Ταλάγξαο θαη έξγσλ κεηαθνξάο ζην ΒΙΟΚΑ 

Σρεκαηαξίνπ / Οηλνθχησλ», σο πξνο ηε ζεηξά 

κεηνδνζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

2. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «ΚΑΜΑΡΙΧΣΗ Α.Σ.Δ.Δ.» κε 

Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 124905 δηφηη 

δελ ππέβαιε σο φθεηιε εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ ηελ πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή (άξζξν 

3.5.β. ησλ εγθεθξηκέλσλ φξσλ δηαθήξπμεο). 

3. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «3Κ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ δ.η. 3Κ ΣΔΥΝΙΚΗ 

Α.Δ.» κε Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 

124800 δηφηη δελ ππέβαιε ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαη ΤΔΥΓ. 

4. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «ΚΑΓΜΟ ΑΔΣΔ» κε Α/Α 

θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 124741 θαζψο δελ 

ππέβαιιε θάθειν αηηηνιφγεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 
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πξνζθνξά δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

5. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «Α. ΜΟΡΦΑ ΑΣΔ» κε Α/Α 

θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 124911 θαζψο δελ 

ππέβαιιε θάθειν αηηηνιφγεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

πξνζθνξά δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

6. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «ΣΑΛΧ ΑΣΔ» κε Α/Α 

θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 124777 θαζψο δελ 

ππέβαιιε θάθειν αηηηνιφγεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

πξνζθνξά δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

7. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «ΔΝΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

ΦΟΡΔΧΝ ΑΚΡΙΒΑΚΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΣΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΟΤ – ΠΔΣΚΑ Α.Δ.» κε Α/Α θαηάζεζεο 

πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 124900 θαζψο ε αηηηνιφγεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή. 

8. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΚΑΙ 

ΙΓΙΧΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΜΔ Γ.Σ. «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΑΣΔ» κε Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 

124904 θαζψο δελ ππάξρεη θακία αηηηνιφγεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

πξνζθνξά δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

9. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «ΔΡΓΟΓΟΜΙΚΗ ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΑΒΔΣΔ» κε Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 

124718 θαζψο ε αηηηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθή 

πξνζθνξάο δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

10. Αλαθεξχζζεη σο πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΔΡΓΟΡΟΗ 

Α.Σ.Δ.» κε Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΣΗΓΗΣ 

123705, κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε ζαξάληα ηξία 

θαη εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (43,67%). 

11. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

198/2019  Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο  θαη ηε 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Αγξνηηθή νδνπνητα 

ζηε ζέζε «ΣΑΣΑΡΙ» 

Σ.Κ. Αζσπίαο». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

1. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ 

δηαγσληζκνχ, κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.) γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Αγξνηηθή νδνπνητα ζηε 

ζέζε «ΣΑΣΑΡΙ» Σ.Κ. Αζσπίαο ΓΔ 

Σαλάγξαο» θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο. 

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 5 Ννεκβξίνπ 

2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00πκ  

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο 
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απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11 

Ννεκβξίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 

11:00πκ 
2. Μεηά απφ ηελ απφ 07/10/2019 ειεθηξνληθή 

θιήξσζε πνπ δηεμήρζε ζην ΜΗΜΔΓ ζπζηήλνπκε 

ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ απφ ηνπο 

εμήο ππαιιήινπο:  

Σαθηηθά Μέιε 

 Γεψξγηνο Παιφγνο, ΠΔ Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ. 

 Δπάγγεινο Καξχγηαλλεο ΠΔ Φεκηθψλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο  

 Σσηεξία Νίθα, ΤΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο 

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

 Γέζπνηλα Μαξηδάθε, ΠΔ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ. 

 Κσλζηαληίλνο Κνληνχιεο, ΤΔ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

 Αηθαηεξίλε Θαιάζζε, ΠΔ Φεκηθψλ Μεραληθψλ, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο. 

 

199/2019  «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο 8
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ, 

έηνπο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηελ 8
ε
 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 σο εμήο: 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.15.7135.12 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα γξακκαηνζπξίδσλ γηα ηελ 

ΚνηλφηεηαΟηλνθχησλ ΓΔ Οηλνθχησλ»  θαη 

ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 16.000,00 € 

κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ  ηνλ ΚΑΔ 

02.10.6265.02 «πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ 

θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ», κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε 

ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6126.01 κε 

ηίηιν: «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ηεο 

αληηκηζζίαο θαη ησλ ινηπψλ παξνρψλ ζε 

αηξεηνχο»  θαη ελίζρπζή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 

50.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ  

ηνλ ΚΑΔ 02.00.6492 «Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα 

εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή 

ζπλβηβαζηηθψλ πξάμεσλ», κέζσ ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 

02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.4311 κε ηίηιν 

«ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο (άξζξν 55, λ. 1946/1991)» κε ην 
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πνζφ ησλ 117.000,00 € κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε 

ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6711.02 κε ηίηιν: 

«Απφδνζε ζε Α/βαζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή» κε ην 

πνζφ ησλ 70.000,00  € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 

πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6711.03 κε ηίηιν: 

«Απφδνζε ζε Β/βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή» κε ην 

πνζφ ησλ 47.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε 

πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» κε ην πνζφ ησλ 213.260,00 € 

κεηαθέξνληαο πίζησζε: 

 πνζνχ 186.000,00 € απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.20.6161.02 κε ηίηιν «Δηήζηα εηζθνξά 

Γήκνπ Σαλάγξαο πξνο Φν.Γ..Α.» 

 πνζνχ 14.260,00 € απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 

02.25.6662.03 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ 

απηνκαηηζκνπ αληιηνζηαζίσλ» 

 πνζνχ 13.000,00 € απφ ηνλ  Κ.Α. Δμφδσλ 

02.25.6061.04 κε ηίηιν «Παξνρέο έλδπζεο 

(έλδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ, γάια) 2019»   

 Δλίζρπζε ηνπ  Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6525 κε ηίηιν 

«Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ» κε ην πνζφ 

ησλ 2.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε 

απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ  Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6151 κε ηίηιν 

«Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΗ θιπ) απφ ηελ 

είζπξαμε ηειψλ θαη θφξσλ» κε ην πνζφ ησλ 

40.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ 

ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ  Κ.Α. Δμφδσλ 02.00.6718.01 κε ηίηιν 

«Δηζθνξά ππεξ ΚΔΓΚΔ απν ην ΣΑΠ κέζσ 

Γ.Δ.Η.» κε ην πνζφ ησλ 4.000,00 € κεηαθέξνληαο 

ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 

κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ  Κ.Α. Δμφδσλ 02.20.6211 κε ηίηιν 

«Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ 

νδψλ,Πιαηεηψλ θαη θνηλνρξεζησλ ρψξσλ θαη 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο» κε ην πνζφ ησλ 

140.000,00 € κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ 

ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: 

«Απνζεκαηηθφ» 

 Δλίζρπζε ηνπ  Κ.Α. Δμφδσλ 02.25.6273.01 κε ηίηιν 

«Καηαλάισζε ειεθηξηθνχ γηα θίλεζε 

αληιηνζηαζίσλ» κε ην πνζφ ησλ 27.000,00 € 
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κεηαθέξνληαο ηζφπνζε πίζησζε απφ ηνλ Κ.Α. 

εμφδσλ 02.90.9111 κε ηίηιν: «Απνζεκαηηθφ» 

 
  

  Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                            

          Πίθνπ Δπαγγειία  


		2019-10-11T10:04:46+0300
	EVANGELIA PIKOU




