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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      

ΝΟΜΟ        ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ       

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                        

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 34εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ηαθηηθήο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, 

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 34ε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 

13.30΄ 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 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

244/2019 

(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 65/2019 ηερληθή κειέηε 

πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 

2019», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 73.794,59 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζό ησλ 3.794,58 € ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 

εμόδσλ 02.25.7131.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2019» γηα ην έηνο 2019 θαη ην πνζό ησλ 

70.000,00 € ζα βαξύλεη ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. εμόδσλ 
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έηνπο 2020, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 462/2019 

απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Σαλάγξαο 

2. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, 

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη 

ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, 

ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθώλ ύδξεπζεο 2019»,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

59.511,77 πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκό) κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 

γηα κία ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο ησλ ππό 

πξνκήζεηα εηδώλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ 

εηδώλ θάζε νκάδαο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. 

Σαμηαξρώλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο – αίζνπζα 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ηελ Γεπηέξα 16 

Γεθεκβξίνπ 2019 θαη ώξα 10:00 έσο 10:30 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα 

ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζώπσο ή 

κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ζηελ 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα 

ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ 

ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη θαη 

ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεύζπλζε : Πακ. Σαμηαξρώλ 

1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη 

 

245/2019 

(Ηκεξήζηα 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα νρεκάησλ 

4Υ4». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. πξση. 19171/21-11-2019 

πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά 

ζηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη 

αλάδεημεο νξηζηηθνύ αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νρεκάησλ 4Υ4». 

2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

νρεκάησλ 4Υ4», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία  ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΙΚΔ κε πξνζθνξά 

73.730,00 € κε ΦΠΑ 24%  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 



[3] 
 

246/2019  Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ  απαιιαγή ππαιιήινπ 

από ηνλ νξηζκό ηεο σο 

ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ γηα ην ππ΄ 

αξηζκό 923/2019 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 70,00 € πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηεο 

ππαιιήινπ θαο Μάκαιε Υξηζηίλαο ηνπ Λεσλίδα, θαη 

απαιιάζζεη ηελ ππόινγν θάζε επζύλεο γηα ην έληαικα 

απηό. 

 

247/2019  «Πεξί ιήςε απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Η. - 

ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΧΓΔΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» γηα 

ην έηνο 2020 κεηά ηελ 

ελζσκάησζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ 

Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο 

ησλ ΟΣΑ θαη ηελ έγθξηζε 

ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιαηζίνπ Γξάζε (Ο.Π.Γ.) 

έηνπο 2020». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ κε αύμνληα αξηζκό 58/2019 απόθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ 

επσλπκία «Κ.Α.Π.Η.- ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ- 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΩΓΔΙΟ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ», κε 

ηελ νπνία θαη θαηαξηίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 

ελ ιόγσ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020, κεηά 

ηε δηαηύπσζε ηεο γλώκεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Οηθνλνκηθήο  Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α.,  ην ζπλνιηθό 

ύςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

892.477,31 € θαη αλαιύεηαη σο εμήο: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ 2020 

 

Α.  Δ  Ο Γ Α 

0.  Σαθηηθά                                       731.907,01 €  

1.   Έθηαθηα                                           0,00 €  

2.  Έζνδα ΠΟΔ      0,00 € 

3.  Δηζπξάμεηο δάλεηα & Απαηηήζεηο ΠΟΔ   0,00 €  

4. Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θ.ι.π.     11.756,74€  

5. Υξεκαηηθό ππόινηπν                       148.813,56€ 

ύλνιν                            892.477,31 €

  

Β.  Δ Ξ Ο Γ Α 
 

6. Έμνδα Υξήζεο                 718.073,30 € 

7. Δπελδύζεηο                               69.100,00 € 

8. Πιεξσκέο ΠΟΔ  & απνδόζεηο    104.284,62 € 

9. Απνζεκαηηθό             1.019,39 € 

ύλνιν                892.477,31 € 

       

2. Δγθξίλεη  ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Κ.Α.Π.Η.- 

ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΧΓΔΙΟ 

ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ»,  ζε ζύλνιν θαη θαηά  επί 

κέξνπο εγγξαθή (K.A.), όπσο απηόο παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ζηελ κε αύμνληα αξηζκό 58/2019 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ελ ιόγσ 

Ν.Π.Γ.Γ., ε νπνία νξίδεη πσο απνηειεί αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο.  

3. Δγθξίλεη  ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο 
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(Ο.Π.Γ.) έηνπο 2020, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο απόθαζεο.  

4. Σν θείκελν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε ηα 

επηζπλαπηόκελα έγγξαθα θαη παξαξηήκαηα λα 

ππνβιεζεί γηα ηνλ απαηηνύκελν έιεγρν λνκηκόηεηαο.  

5. Ο πξνϋπνινγηζκόο λα δεκνζηεπηεί ζύκθσλα κε ηηο 

θαηά λόκν δηαηππώζεηο.  

 

248/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 78752, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 1 (Καύζηκα Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ / Γ.Δ. 

Οηλνθύησλ)». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. 3 πξαθηηθό ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

α/α ΔΗΓΗ 78752, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» 

ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

πνζνύ   1.429.787,06 € (κε Φ.Π.Α. 24 %), όζνλ 

αθνξά ηα είδε ηεο Οκάδαο 1 (Καύζηκα Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ / Γ.Δ. Οηλνθύησλ)  πξνϋπνινγηζκνύ 

512.756,40€ πιένλ ΦΠΑ ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε 

α/α ΔΗΓΗ 78752, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

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

Οηλνθύησλ)», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ 

επσλπκία ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΑ ν νπνίνο 

πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηό 

έθπησζεο 6,10% γηα όια ηα είδε ηεο Οκάδαο 1, 

ήηνη  ην πνζό ησλ 481.534,40 € πιένλ Φ.Π.Α.  

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

249/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 78755, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. 3 πξαθηηθό ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

α/α ΔΗΓΗ 78755, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» 

ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

πνζνύ   1.429.787,06 € (κε Φ.Π.Α. 24 %), όζνλ 

αθνξά ηα είδε ηεο Οκάδαο 2 (Καύζηκα Γ.Δ. 

Σαλάγξαο)  πξνϋπνινγηζκνύ 155.020,00 € πιένλ 

ΦΠΑ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε 

α/α ΔΗΓΗ 78755, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 
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αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 2 (Καύζηκα Γ.Δ. 

Σαλάγξαο)» 

 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 2 (Καύζηκα Γ.Δ. Σαλάγξαο)», ζηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ επσλπκία ΜΠΙΣΑΚΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΑ ν νπνίνο πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή 

ηεο  πνζνζηό έθπησζεο 6,10% γηα όια ηα είδε 

ηεο Οκάδαο 2, ήηνη  ην πνζό ησλ 145.578,00 € 

πιένλ Φ.Π.Α.  
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

250/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 78756, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 3 (Καύζηκα Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ)» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. 3 πξαθηηθό ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

α/α ΔΗΓΗ 78756, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» 

ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

πνζνύ   1.429.787,06 € (κε Φ.Π.Α. 24 %), όζνλ 

αθνξά ηα είδε ηεο Οκάδαο 3 (Καύζηκα Γ.Δ. 

Γεξβελνρσξίσλ)  πξνϋπνινγηζκνύ 162.518,00 € 

πιένλ ΦΠΑ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε 

α/α ΔΗΓΗ 78756, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

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

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ επσλπκία 

ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΑ ν νπνίνο πξνζέθεξε γηα 

ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηό έθπησζεο 6,10% γηα 

όια ηα είδε ηεο Οκάδαο 3, ήηνη  ην πνζό ησλ 

152.617,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

251/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 78757, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. 3 πξαθηηθό ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

α/α ΔΗΓΗ 78757, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» 

ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

πνζνύ   1.429.787,06 € (κε Φ.Π.Α. 24 %), όζνλ 
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πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 4 (Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο – Ν.Π.Γ.Γ. Γ. 

Σαλάγξαο)» 

 

αθνξά ηα είδε ηεο Οκάδαο 4 (Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο – Ν.Π.Γ.Γ. Γ. Σαλάγξαο)  

πξνϋπνινγηζκνύ 24.192,96 € πιένλ ΦΠΑ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε 

α/α ΔΗΓΗ 78757, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

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

Σαλάγξαο)», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  κε ηελ 

επσλπκία ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΑ ν νπνίνο 

πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηό 

έθπησζεο 6,10% γηα όια ηα είδε ηεο Οκάδαο 4, 

ήηνη  ην πνζό ησλ 22.717,44 € πιένλ Φ.Π.Α.  
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

252/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 78758, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 5 (Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο ζρνιηθώλ 

επηηξνπώλ Γ. Σαλάγξαο)» 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. 3 πξαθηηθό ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

α/α ΔΗΓΗ 78758, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» 

ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

πνζνύ   1.429.787,06 € (κε Φ.Π.Α. 24 %), όζνλ 

αθνξά ηα είδε ηεο Οκάδαο 5 (Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο ζρνιηθώλ επηηξνπώλ Γ. Σαλάγξαο)  

πξνϋπνινγηζκνύ 208.560,00 € πιένλ ΦΠΑ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε 

α/α ΔΗΓΗ 78758, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 5 (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζρνιηθώλ 

επηηξνπώλ Γ. Σαλάγξαο)», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

κε ηελ επσλπκία ΜΠΙΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΑ ν νπνίνο 

πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηό 

έθπησζεο 6,10% γηα όια ηα είδε ηεο Οκάδαο 5, 

ήηνη  ην πνζό ησλ 195.840,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

253/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 3 

πξαθηηθνύ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζ. 3 πξαθηηθό ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε 
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θαηαθύξσζεο θαη ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΗΓΗ 78760, γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ 

αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 6 (Ληπαληηθά)» 

 

α/α ΔΗΓΗ 78760, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ησλ 

Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ηα έηε 2019 -2021» 

ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

πνζνύ   1.429.787,06 € (κε Φ.Π.Α. 24 %), όζνλ 

αθνξά ηα είδε ηεο Οκάδαο 6 (Ληπαληηθά)  

πξνϋπνινγηζκνύ 90.006,72 € πιένλ ΦΠΑ». 
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηεζλνύο 

αλνηρηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε 

α/α ΔΗΓΗ 78760, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πγξώλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα 

ηα έηε 2019 -2021» όζνλ αθνξά ζηα είδε ηεο 

ΟΜΑΓΑ 6 (Ληπαληηθά)», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

κε ηελ επσλπκία ΚΟΤΡΣΗ ΔΤΓΔΝΙΑ ν νπνίνο 

πξνζέθεξε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο  πνζνζηό 

έθπησζεο 4% γηα όια ηα είδε ηεο Οκάδαο 6, ήηνη  

ην πνζό ησλ 86.406,45 € πιένλ Φ.Π.Α.  
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

254/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό 

πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ζην Γήκν 

Σαλάγξαο γηα ην έηνο 2020». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ 

έηνπο 2020, γηα ηελ  πξόζιεςε ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, 

αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, Κιάδν/Δηδηθόηεηα θαη 

Δξγαζηαθή ρέζε σο εμήο: 

ΚΛΑΓΟ-ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

ΠΔ Πεξηβάιινληνο  1 

ΣΔ Κνηλσληθώλ 

Λεηηνπξγώλ  

1 

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ 

Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο  

1 

ΤΝΟΛΟ 3 

 

Β. Οη αλσηέξσ πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ 

θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ Τπεξεζία, εμαηηίαο ησλ 

λέσλ αξκνδηνηήησλ κε ηηο νπνίεο έρνπλ επηθνξηηζηεί νη 

Γήκνη.  

 

Γ. Οη πξνζιήςεηο ζα βαξύλνπλ ηνπο θάησζη Κ.Α. εμόδσλ 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 σο εμήο:  

 

           ΚΧΓΙΚΟ                ΤΠΗΡΔΙΑ - ΠΟΟ 

Κ.Α. 02.10.6011.01 

 

            Γηνηθεηηθή Τπεξεζία 

               670.000,00 € 

Κ.Α. 02.15.6011.01 

 

 Τπεξεζία Πνιηηηζκνύ 

Αζιεηηζκνύ Κνηλσληθήο 
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Πνιηηηθήο 

               12.500,00 € 

Κ.Α. 02.30.6011.01 

 

                   Σερληθή Τπεξεζία  

                  280.000,00 € 

 
 

      

  Η πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                     

              Πίθνπ Δπαγγειία  
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