
[1] 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ        ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ       

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Ταχ.Δ/νση      : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 

Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι                     

Πληροφορίες : Πίκου Ευαγγελία  

Tηλέφωνο       : 22623 51149 
                                                         

                

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 

ΕΤΟΥΣ 2020 

 

          Έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97& 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 30η 

(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την 16
η
  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 13.00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 

Δημοτικό Κατάστημα όπως έδρας του Δήμου Τανάγρας, στο Σχηματάρι. Κατά την 

συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις, 

όπως αναφέρεται παρακάτω:  

  Α/Α 

Απόφασης 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

215/2020 

(Εκτός 

ημερήσιας 

διάταξης) 

«Περί λήψης απόφασης για 

τον ορισμό υπολόγου 

είσπραξης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής 

προκειμένου να μεριμνήσει 

για την έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας και την 

πληρωμή των τελών 

κυκλοφορίας του σαρώθρου 

χωρητικότητας 1m3 που 

προμηθεύτηκε ο Δήμος 

μας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής. 

2. Ορίζει υπόλογο το δημοτικό υπάλληλο κ. 

Παπαγιάννη Αθανάσιο του Γεωργίου για την 

είσπραξη του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής συνολικού ύψους 450,00 €, 

προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, 

και την πληρωμή, των τελών κυκλοφορίας του 

σαρώθρου χωρητικότητας 1m3 που 

προμηθεύτηκε ο Δήμος μας σε εκτέλεση της 

υπ’ αριθ. 54/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού 



[2] 
 

από το δημοτικό υπάλληλο η  30
η
 Νοεμβρίου 

2020.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

216/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή δωρεάς ποσού 

1.916,95 € από το Ίδρυμα 

«Σταύρος Νιάρχος» μέσω 

της ΚΕΔΕ». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ 

ποσού 1,916.95 €, όπως αντιστοιχεί στον Δήμο 

σύμφωνα με τον Πίνακα Α΄. Για το ως άνω ποσό 

υπάρχει απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. υπό την 

αίρεση ότι η απαλλαγή θα εγκριθεί από τους καθ’ 

ύλην αρμόδιους Υπουργούς σύμφωνα με την 

διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ. Α.1050/2020 

ΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ 

στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών 

στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα 

με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-

Α΄248)» (ΦΕΚ Β’ 942). 

2. Καθορίζει ως κριτήριο κατανομής των προϊόντων 

σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τα κάτωθι εισόδημα, 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το κατώφλι της 

φτώχειας έτους 2019: Εισόδημα έως 4.917 € 

ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά 

προσαυξανόμενο κατά:  

 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 

έως και 24 ετών,  

 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών. 

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα 

προσκομίζουν στο αυτοτελές τμήμα κοινωνικής 

προστασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

-  δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1  και 

εκκαθαριστικό λογαριασμό τελευταίου 

οικονομικού έτους 

-  βεβαίωση ανεργίας  

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

- Πιστοποίηση αναπηρίας (εφόσον υπάρχει το 

εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον 

ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του 

Προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο» 

Δήμου Τανάγρας 

- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη του αιτούντα 

- Έκθεση κοινωνικής έρευνας από αρμόδιο 

κοινωνικό λειτουργό για την εξέταση της 

δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης του αιτούντος στην περίπτωση 

που η τελευταία δεν συνάγεται από το 

σύνολο των εγγράφων δικαιολογητικών 

Τα ως άνω κριτήρια  είναι σύμφωνα με το σκοπό της 
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δωρεάς, ήτοι την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές 

συνέπειες των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την 

αντιμετώπιση διάδοσης του νέου κορωνοϊού 

(COVID - 19). 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις κατά νόμο 

περαιτέρω ενέργειες 

 

217/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της οριστικής 

παραλαβής του συνόλου της 

1
ης

 επιμέρους σύμβασης για 

την εκπόνηση της μελέτης 

με τίτλο: «Συμφωνία 

πλαίσιο για την εκπόνηση 

υποστηρικτικών μελετών 

για το έργο: 

«Ολοκληρωμένη διαχείριση 

υδατικών συστημάτων 

περιοχής Ασωπού». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του συνόλου 

της 1
ης

 επιμέρους σύμβασης για την εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο “Συμφωνία πλαίσιο για την 

εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για το έργο 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών 

Συστημάτων περιοχής Ασωπού»”, όπως αυτή 

περιγράφεται και ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, που 

εκπονήθηκε έντεχνα και επιτυχώς από την ανάδοχο 

Σ/Ξ γραφείων «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. – Αλεξάνδρα Κορασίδη». 

 

218/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της οριστικής 

παραλαβής του συνόλου της 

2
ης

 επιμέρους σύμβασης για 

την εκπόνηση της μελέτης 

με τίτλο: «Συμφωνία 

πλαίσιο για την εκπόνηση 

υποστηρικτικών μελετών 

για το έργο: 

«Ολοκληρωμένη διαχείριση 

υδατικών συστημάτων 

περιοχής Ασωπού». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του συνόλου 

της 2
ης

 επιμέρους σύμβασης για την εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο “Συμφωνία πλαίσιο για την 

εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για το έργο 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών 

Συστημάτων περιοχής Ασωπού»”, όπως αυτή 

περιγράφεται και ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, που 

εκπονήθηκε έντεχνα και επιτυχώς από την ανάδοχο 

Σ/Ξ γραφείων «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. – Αλεξάνδρα Κορασίδη». 

 

219/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την συγκρότηση επιτροπής 

διεξαγωγής διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για 

την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Επισκευή σχολικών 

κτιρίων Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή σχολικών 

κτιρίων Δήμου Τανάγρας» σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, και 

αποτελείται από τους: 

Τακτικά μέλη : 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ Χημικών 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ως 

Πρόεδρος, 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ως μέλος, 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΤΕ 

Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  

ως μέλος, 
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Αναπληρωματικά μέλη : 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΤΕ Πολιτικών 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της, το από 03/09/2020 

Πρακτικό Κληρώσεως ΜΗΜΕΔ. 
 

220/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού Ι 

αποσφράγισης 

δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς, και την 

ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 91135 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Διαμόρφωση 

πλατειών και Κ.Χ. Δ.Ε. 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι (αποσφράγισης 

δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς) της επιτροπής διαγωνισμού για την 

ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

91135 «Διαμόρφωση πλατειών & 

κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Σχηματαρίου». 

2. Απορρίπτει τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ του 

ΕΥΡΙΠΙΔΗ» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ 160441, επειδή δεν βεβαίωσε τη μη 

υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 22Γ της 

διακήρυξης, όπως ζητήθηκε από την επιτροπή 

διαγωνισμού.  

3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. ΠΑΛΟΓΟΥ – ΜΑΡΙΟΣ Ν. 

ΣΠΑΘΗΣ» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ 160524, με προσφερόμενη μέση 

τεκμαρτή έκπτωση Εμ=44,26%, επί των τιμών 

του τιμολογίου της μελέτης. 
 

221/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της υπ’ αριθ. 

34/2020 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με 

θέμα: «Περί λήψης 

απόφασης για τη σύνταξη 

της έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του Β' 

τριμήνου του έτους 2020». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

(με έξι ψήφους υπέρ και ένα ψήφο παρών) 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 34/2020  απόφαση του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» , με 

την οποία υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή η 

έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του  Β΄ 

τριμήνου του έτους 2020, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σιαμπάνης 

Περικλής, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση 

ψήφισε παρών. 
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222/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της υπ’ αριθ. 

33/2020 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με 

θέμα: «Περί λήψης 

απόφασης για την έγκριση 

του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ως 

προς τον πίνακα στοχοθεσίας 

έτους 2020, όπως αυτός 

διαμορφώθηκε μετά την 1η 

υποχρεωτική αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού του 

ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 

2020». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

(με έξι ψήφους υπέρ και ένα ψήφο παρών) 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 33/2020  απόφαση του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» , με 

θέμα: «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ως προς 

τον πίνακα στοχοθεσίας έτους 2020, όπως αυτός 

διαμορφώθηκε μετά την 1η υποχρεωτική 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, 

οικονομικού έτους 2020», όπως η εν λόγω απόφαση  

προσαρτάται στην παρούσα απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως συνημμένο έγγραφο, 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σιαμπάνης Περικλής, 

ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση ψήφισε 

παρών. 

223/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο 

υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου 

ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς κατά τη 

συζήτηση της από 

14/10/2016 ανακοπής που 

άσκησε η Α.Ε. με την 

επωνυμία 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 

PROFIL Α.Ε.» κατά του 

Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο κ. ΚΟΡΛΟΥ 

ΘΩΜΑΪΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 

ΑΜ/ΔΣΠ 3431, την εντολή εκπροσώπησης του 

Δήμου Τανάγρας, κατά τη συζήτηση της από 

14/10/2016 προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. με 

την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. 

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς, την 19
η
 Νοεμβρίου 2020 και σε κάθε 

άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 184,76 € και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: 

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

Τανάγρας, οικονομικού έτους 2020. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο 

όνομα της δικαιούχου ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑΣ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, με 

βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

224/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και την 

κατάρτιση των όρων 

δημοπράτησης για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού αποχιονισμού 

και πυρόσβεσης». 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 76/2020 τεχνική 

μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών 

Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού και 
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 πυρόσβεσης», προϋπολογισμού δαπάνης 

30.380,00 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 355/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας 

το ποσό των 30.380,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 

εξόδων 02.15.7131.03  με τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού εκχιονισμού και πυρόσβεσης» για 

το έτος 2020. 

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του 

Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για 

την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού αποχιονισμού και πυρόσβεσης»,  

προϋπολογισμού δαπάνης 30.380,00 πλέον 

Φ.Π.Α. και συντάσσει τους όρους της 

διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 

Δήμου Τανάγρας, Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1, 

Σχηματάρι, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, ώρα 

10:00 έως 10:30 ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή 05/10/2020 και ώρα 10:00 

έως 10:30. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 

της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 

225/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την 

κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια γάλακτος και 

τροφίμων του ΝΠΔΔ 

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & 

του Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 13980/04-09-2020 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που 

αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού 

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων του 

ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του 

Δήμου Τανάγρας». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων του ΝΠΔΔ 

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του 

Δήμου Τανάγρας», ως εξής: 

 Για την ΟΜΑΔΑ Α (προμήθεια γάλακτος 
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εργαζομένων Δήμου Τανάγρας) τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΟ με προσφορά 

37.220,28 € χωρίς ΦΠΑ. 

 Για την ΟΜΑΔΑ Β (προμήθεια γάλακτος 

εργαζομένων Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ») τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. 

ΣΤΕΦΑΝΟ με προσφορά 2.494,80 € χωρίς 

ΦΠΑ. 

 Για την ΟΜΑΔΑ Γ (είδη παντοπωλείου για 

τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και 

συγκεκριμένα για τους παιδικούς σταθμούς 

Σχηματαρίου, Αγίου Θωμά & Οινοφύτων) 

τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΟ με προσφορά 

9.109,14 € χωρίς ΦΠΑ. 

 Για την ΟΜΑΔΑ Δ (είδη οπωροπωλείου για 

τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και 

συγκεκριμένα για τους παιδικούς σταθμούς 

Σχηματαρίου, Αγίου Θωμά & Οινοφύτων) 

τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΧΟΝΤΖΙΑ ΑΘΑΝ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ με 

προσφορά 2.863,51 € χωρίς ΦΠΑ. 

 Για την ΟΜΑΔΑ Ε (είδη κρεοπωλείου για 

τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και 

συγκεκριμένα για τους παιδικούς σταθμούς 

Σχηματαρίου, Αγίου Θωμά & Οινοφύτων) 

τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΧΟΝΤΖΙΑ ΑΘΑΝ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ με 

προσφορά 4.904,56 € χωρίς ΦΠΑ. 

 Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ (προμήθεια ειδών 

κατεψυγμένων για τους παιδικούς σταθμούς 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα για τους 

παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου 

Θωμά & Οινοφύτων) τον οικονομικό φορέα 

με την επωνυμία ΧΟΝΤΖΙΑ ΑΘΑΝ. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ με προσφορά 2.039,54 € χωρίς 

ΦΠΑ. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

226/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

διενέργειας και αξιολόγησης 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 14426/11-09-2020 



[8] 
 

τεχνικών προσφορών του 

συνοπτικού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια λοιπών 

παροχών σε είδος (ένδυση 

εργατοτεχνικού προσωπικού 

& ένδυση δημοτικών 

αστυνόμων) 2020». 

 

πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος 

(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού & 

ένδυση δημοτικών αστυνόμων) 2020». 
2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ» 

επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνιζομένου δεν ήταν σύμφωνες με εκείνες 

της τεχνικής έκθεσης του Δήμου. 

3. Εγκρίνει τη συμμετοχή των κάτωθι δύο (2) 

διαγωνιζόμενων με την επωνυμία:  

 ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 TREND CONCEPT A.E. 

στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας  του συνοπτικού διαγωνισμού με 

αριθμό Διακήρυξης Δημάρχου Τανάγρας 

528/2020 - Ανοίγματος των Οικονομικών 

Προσφορών –  που θα γίνει σε ανοιχτή 

συνεδρίαση και σε ημερομηνία που θα 

ανακοινωθεί έγκαιρα στους διαγωνιζόμενους .   

4. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να 

υποβάλλουν ένσταση κατά της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και όχι κατά του με 

αριθμ. πρωτ. 14426/11-09-2020 πρακτικού  της 

επιτροπής διαγωνισμού  μέχρι και πέντε 

ημερολογιακές ημέρες μετά την επομένη από  

την κοινοποίησή της   στους ίδιους τους 

προσφέροντες, την επιμέλεια  της οποίας  

σύμφωνα με  τον   Ν. 4412/2016   την έχει 

πλέον  η ίδια η οικονομική επιτροπή. 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 

 

 

  Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

              Πίκου Ευαγγελία  
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