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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 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) 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 39η 

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

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς στις 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 12.00΄ μ.μ. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και 

ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω:  

  Α/Α 

Απόφασης 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

318/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

 

«Περί λήψης 

απόφασης για την 

εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο 

της 14
ης

 

αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του 

δήμου, έτους 2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 14
η
/2020 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2020 ως εξής: 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 150.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.30.7331.05 με τίτλο: “Αποκατάσταση ανατολικού 

τμήματος κτιρίου Γυμνασίου Σχηματαρίου (ΣΥΝ)” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 69.930,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.25.7326.15 με τίτλο: “Επέκταση δικτύων ύδρευσης 

Δήμου Τανάγρας (ΣΥΝ)” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 123.999,99 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.15.7321.12 με τίτλο: “Προμήθεια 
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προκατασκευασμένων αιθουσών αποδυτηρίων για το 

γήπεδο του Αγίου Θωμά ” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 25.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.15.7321.15 με τίτλο: “Περίφραξη Αθλητικού Χώρου 

στην Οινόη ” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 149.999,99 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.15.7321.15 με τίτλο: “Προμήθεια αντλιοστασίου 

ακαθάρτων ΔΕ Οινοφύτων” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 149.999,99 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.15.7336.08 με τίτλο: “Εργασίες κατασκευής ταρτάν 

στο δημοτικό γήπεδο Αρματος ΔΕ Τανάγρας” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 24.800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.15.6162.08 με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής 

αδέσποτων ζώων” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 24.800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.15.6473.16 με τίτλο: “Κοινωνικό Παντοπωλείο 2020” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 24.800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.15.6662.04 με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για την 

επισκευή και συντήρηση του ταρτάν στο Στάδιο 

Ευάγγελος Δεπάστας” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.25.6213 με τίτλο: 

“Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας-  (ΕΥΔΑΠ)” με το 

ποσό των 500.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” 
 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.10.6041.01 με τίτλο: 

“Αποδοχές  υπαλληλων ορισμένου χρονου” και ενίσχυσή 

του με το ποσό των 7.600,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” 
 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.10.6054.01 με τίτλο: 

“Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  εκτάκτων υπαλλήλων” με 

το ποσό των 3.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.15.6041.01 με τίτλο: 

“Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα)” με το ποσό των 9.000,00 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” 
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 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.15.6054.01 με τίτλο: 

“Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  εκτάκτων υπαλλήλων” με 

το ποσό των 9.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” 

  

319/2020  

 

Περί λήψης 

απόφασης για την 

έγκριση της μελέτης, 

του τρόπου 

εκτέλεσης του έργου, 

την κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης και 

τη συγκρότηση 

επιτροπής 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου 

με τίτλο: 

«Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων στο Δήλεσι». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 8/2020 μελέτη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας σχετικά 

με το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων στο Δήλεσι». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 432/2020 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το ποσό των 0,01 € 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.25.7326.13 με τίτλο: «Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι ΔΕ 

Δηλεσίου ΣΥΝ» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2020 και το ποσό των 

257.919,99 € τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2021. 

2. Το έργο να εκτελεστεί με ανοικτό διαγωνισμό του άρθρου 

27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου 

αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 

συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95, παρ.2α του  Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για 

κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 

προϋπολογισμού. 

3. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι» και 

συντάσσει τους όρους διακήρυξης. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8/12/2020, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 11:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών ορίζεται η 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 11:00. 

4. Μετά το από 10/11/2020 πρακτικό κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ  

μέλη της επιτροπής ορίζονται οι εξής: 

Τακτικά μέλη : 

- Παναγιώτης Βαρσάμης, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, 

υπάλληλος Δήμου Θηβαίων. 

- Λεμονιά Σταματάκη, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

υπάλληλος Δήμου Ορχομενού. 

- Αθανάσιος Μπέλλος, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 

υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων. 

Αναπληρωματικά μέλη : 

- Δέσποινα Καραμουζά, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
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υπάλληλος Δήμου Τανάγρας. 

- Ευαγγελία Μπάτσου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, 

υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων. 

- Δέσποινα Μαριδάκη, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, 

υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων.  

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

  

320/2020  

 

«Περί λήψης 

απόφασης για την 

έγκριση του 

πρακτικού ΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 91870 για 

την ανάδειξη 

αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου 

με τίτλο: 

«Εσωτερική οδοποιϊα 

Δ.Κ. Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το από 05/11/2020 πρακτικό ΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91870 «Εσωτερική 

οδοποιϊα Δ.Κ. Σχηματαρίου». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

με τίτλο: «Εσωτερική οδοποιϊα Δ.Κ. Σχηματαρίου», 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με Α/Α 

κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 163636, με 

προσφερόμενη μέση έκπτωση πενήντα εννέα και πενήντα 

δύο επί τοις εκατό (59,52 %), επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου 

(χωρίς Φ.Π.Α.) κατά την προσφορά 130.274,91 €. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 
 

321/2020  

 

«Περί λήψης 

απόφασης για την 

έγκριση πρόσληψης 

προσωπικού, 

συνολικού αριθμού 

12 ατόμων, με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας 4 

μηνών, για την 

αντιμετώπιση των 

απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών 

λόγω της εμφάνισης 

του κορωνοϊού 

COVID-19». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη  προσωπικού, συνολικού αριθμού 

12 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, για την 

αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 

λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α΄214 ). 

Οι ειδικότητες του εν λόγω προσωπικού είναι οι εξής: 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

 

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3 

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 

- ΠΛΗΡΩΜΑ 

4 

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 

-

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

2 

4 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

1 

5 ΤΕ και εν 

ελλείψει ΔΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /-

ΤΡΙΩΝ 

2 

Οι Διευθύνσεις που θα προσφέρει υπηρεσίες το ως άνω 

αναφερόμενο προσωπικό είναι οι εξής: 
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 Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και 

Συντήρησης Πρασίνου 

 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – 

Παιδείας & Πολιτισμού. 

 

Η κατάρτιση των πινάκων για την κατάταξη του 

προσωπικού θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία θα οριστεί 

με απόφαση Δημάρχου. 

 

2. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 ως εξής: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΠΟΣΟ 

Κ.Α. 02.20.6041.01 

 

Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων 

35.000,00 € 

Κ.Α. 02.20.6054.01 

 

Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού  

 7.500,00 € 

Κ.Α. 02.15.6041.01 «Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων» 

 13.500,00 € 

Κ.Α. 02.15.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού 

   4.000,00 € 

 

3. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους ανωτέρω 

αναφερόμενους κωδικούς θα εγκριθεί υποχρεωτικά στην 

αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

4. Εξουσιοδοτεί η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση να προβεί σε 

κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια για την υλοποίηση της 

παρούσας απόφασης. 

 

322/2020  

 

«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 92434 για 

την κατασκευή του 

έργου με τίτλο: 

«Επισκευή σχολικών 

κτιρίων Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι (αποσφράγισης δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς)  που συνέταξε η 

επιτροπή διαγωνισμού για την ηλεκτρονική δημοπρασία με 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92434 για την κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Τανάγρας». 

2. Απορρίπτει την προσφορά του διαγωνιζόμενου 

οικονομικού φορέα «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  με Α/Α 

κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 168679 διότι δεν 

περιλάμβανε ούτε συμπληρωμένο ΤΕΥΔ, ούτε και την 

απαραίτητη εγγυητική επιστολή. 

3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό 

φορέα «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.» με Α/Α 

κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 168532, με προσφερόμενη 

μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,26%, επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης. 

  

323/2020  

 

Περί λήψης 

απόφασης για την 

έγκριση της μελέτης, 

του τρόπου 

εκτέλεσης του έργου, 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 19/2020 μελέτη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας σχετικά 

με το έργο: «Ανάπλαση χώρου «Καλό Πηγάδι» στην 
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την κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης και 

τη συγκρότηση 

επιτροπής 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου 

με τίτλο: «Ανάπλαση 

χώρου «Καλό 

Πηγάδι» στην 

Ασωπία». 

 

Ασωπία». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 441/2020 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το ποσό των 

24.982,08 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7332.13 με τίτλο: 

«Ανάπλαση χώρου «Καλό Πηγάδι» στην Τ.Κ. Ασωπίας 

ΔΕ Τανάγρας» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2020. 

2. Το έργο να εκτελεστεί με συνοπτικό διαγωνισμό του 

άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις 

του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των 

διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ.2α του  Ν.4412/2016 με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του 

τιμολογίου και του προϋπολογισμού. 

3. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου: «Ανάπλαση χώρου «Καλό Πηγάδι» στην 

Ασωπία» και συντάσσει τους όρους διακήρυξης. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών ορίζεται η 01/12/2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών 

ορίζεται η 01/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

4. Μετά από την από 29/10/2020 κλήρωση που διεξήχθη στο 

γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τανάγρας 

συστήνουμε την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού από 

τους εξής υπαλλήλους του Δήμου Τανάγρας :  

 Καραμουζά Δέσποινα, Αρχιτέκτων Μηχανικός με 

αναπληρωτή τον Κωστόπουλος Ιωάννης, Πολιτικό 

Μηχανικό Π.Ε. 

 Ανέστης Τσιώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., με 

αναπληρώτρια την Νίκα Σωτηρία του Νικ., 

Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

 Κοντούλης Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., με 

αναπληρωτριά την Νίκα Σωτηρία του Αθ., Πολιτικό 

Μηχανικό Τ.Ε. 

 

Ως πρόεδρος ορίζεται η Καραμουζά Δέσποινα, 

Αρχιτέκτων Μηχανικός. 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

324/2020  

 

«Περί λήψης 

απόφασης για την 

έγκριση του 

πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 18924/13-11-2020 πρακτικό 

της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού 

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
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την κατακύρωση του 

συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια 

εξοπλισμού 

αποχιονισμού και 

πυρόσβεσης». 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού και 

πυρόσβεσης». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού 

αποχιονισμού και πυρόσβεσης», στον οικονομικό φορέα 

με την επωνυμία ECOSOLUTION – ΖΗΣΗΣ Δ. 

ΖΙΩΓΑΣ με τελική τιμή προσφοράς 24.150,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24%. 
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

 

325/2020  

 

«Περί λήψης 

απόφασης για την 

ορθή επανάληψη της 

υπ’ αριθ. 225/2020 

απόφασης της 

Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: 

«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: 

 

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 225/2020 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Τανάγρας, η οποία τροποποιείται στο αποφασιστικό μέρος ως 

εξής: 

 

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 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) 
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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 3.645,00 € 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. 

 

 

 

      

 Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

                 

          Πίκου Ευαγγελία  
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