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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 51102
               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 47ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΤΟΥΣ 2021

          Έχοντας υπόψη όπως συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97 & 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ 
(Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 47η 
(τακτική) συνεδρίαση όπως Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2021, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.00 π.μ. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι 
αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

  Α/Α

Απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

428/2021 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών 
του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της προμήθειας 
με τίτλο: «Προμήθεια 
λοιπών παροχών σε είδος 
(ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού & ένδυση 
δημοτικών αστυνόμων) 
2021».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ. αριθ. πρωτ. 18768/22-11-2021 
πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λοιπών 
παροχών σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού & ένδυση δημοτικών αστυνόμων) 
2021».

2. Κηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισμού:

 Για την ΟΜΑΔΑ Α (Είδη ένδυσης και μέσα 
ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Δήμου) τον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία TREND 
CONCEPT AE με προσφορά 24.648,10 € 
χωρίς ΦΠΑ 24%. 

 Για την ΟΜΑΔΑ Β (Είδη ένδυσης για το 
προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας) τον 
οικονομικό φορέα ΗΛΙΑΣ Λ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με 
προσφορά 1.603,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%.

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 01/12/2021
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3. Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα κληθούν να 
προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που ορίζονται στο άρθρο 15 της αριθ. 227/2021 
διακήρυξης του δημάρχου προκειμένου να 
ασκηθεί ο από το νόμο προβλεπόμενος έλεγχος.

4. Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες 
και θα ενσωματωθεί στην απόφαση κατακύρωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 
100 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4782/2021.

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 
της παρούσας.

429/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για τη σύναψη 
εξωδικαστικού 
συμβιβασμού με την κα 
Μπασιάκου Μαρία του 
Ταξιάρχη για την 
τακτοποίηση οφειλών 
ακινήτου ιδιοκτησίας 
τους, λόγω εφαρμογής 
του σχεδίου πόλης 
Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με την κα 
Μπασιάκου Μαρία του Ταξιάρχη και της 
Καλλιόπης συζ. Μωραϊτη Κωνσταντίνου ούτως 
ώστε ο Δήμος να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό 
των χιλίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε 
λεπτών (1.047,55 €), όπως προβλέπει ο νόμος, για 
το κομμάτι γης που αναλογεί στην ιδιοκτησία της 
και συμμετέχει στην εφαρμογή του σχεδίου 
πόλεως, με την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθεί 
κάθε δικαιώματός της για προσβολή τόσο της 
πράξης εφαρμογής και αναλογισμού όσο και του 
εξώδικου συμβιβασμού. Το ανωτέρω ποσό 
προέκυψε μετά από τον συμψηφισμό του ποσού 
των 946,68 €  που αφορά στην οφειλόμενη 
αποζημίωση από το Δήμο από το ποσό των 
1.994,23 € που αφορά στην οφειλή της 
δικαιούχου προς το Δήμο

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή 
του ιδιωτικού συμφωνητικού εξώδικου 
συμβιβασμού.

430/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 1ου 
συγκριτικού πίνακα και 
του 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. της 
μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη για το έργο: 
«Ενεργειακή 
αναβάθμιση και 
αξιοποίηση παλαιού 
Δημαρχείου 
Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα  και το 1ο 
Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) για την εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη για το έργο: «Ενεργειακή 
αναβάθμιση και αξιοποίηση παλαιού Δημαρχείου 
Σχηματαρίου» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο ως προς 
την αρχική σύμβαση δηλαδή στο ποσό των 42.423,51 
€ συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων 
κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών και Φ.Π.Α.

431/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα και της 1ης 
συμπληρωματικής 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του 
έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδού προς 
ΠΥΡΚΑΛ, Στεφάνης – Σκούρτων, 
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σύμβασης του έργου με 
τίτλο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδού 
προς ΠΥΡΚΑΛ, 
Στεφάνης – Σκούρτων, 
Νεκροταφείου – 
Περιφερειακού Δάφνης 
& Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. 
Δερβενοχωρίων και 
Τζιγκουράτι».

Νεκροταφείου – Περιφερειακού Δάφνης & 
Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων και 
Τζιγκουράτι», ο οποίος υπερβαίνει τη σύμβαση 
κατά 47.836,05 €, συμπεριλαμβανομένων των 
αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών 
και Φ.Π.Α.

2. Εγκρίνει την υπογραφή της 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 47.836,05 € 
για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδού προς ΠΥΡΚΑΛ, 
Στεφάνης – Σκούρτων, Νεκροταφείου – 
Περιφερειακού Δάφνης & Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. 
Δερβενοχωρίων και Τζιγκουράτι». Η τελική 
δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης 
αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 367.429,12 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (αύξηση 
της αρχικής σύμβασης κατά 14,97%<50,00%) 
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. γ, του Ν. 
4412/2016.

3. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την εκτέλεση 
της παρούσας απόφασης.

432/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκπόνηση της 
μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη για το έργο: 
«Ενεργειακή 
Αναβάθμιση και 
Αξιοποίηση Παλαιού 
Δημαρχείου 
Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για το 
έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση 
παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου», είκοσι (20) 
ημερών από τη συμβατική λήξη της μελέτης, δηλαδή 
έως την 20η Δεκεμβρίου 2021,  σύμφωνα με την 
παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

433/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού 3 ελέγχου 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου, 
για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης με τη 
διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης του 
άρθρου 32, παρ.2α του 
Ν.4412/2016 για την 
ανάδειξη αναδόχου για 
την παροχή υπηρεσιών 
με τίτλο: «Υπηρεσία 
Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών 
Οχημάτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 26/11/2021 πρακτικό 
αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης με τη διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης της παρ 2α του άρθρου 32 του 
Ν4412/2016  για την ανάδειξη αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσία Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης της παρ 2α του άρθρου 32 του 
Ν4412/2016  για την ανάδειξη αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσία Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», στον 
οικονομικό φορέα Ι. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & 
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, καθώς προσέφερε το ποσό των 
40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι τιμή προσφοράς 
40.000,00 + 9.600,00 Φ.Π.Α.= 49.600,00 €).

3. Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής, η υπ’ αριθ. 389/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 
πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και του 
πρακτικού 2 αποσφράγισης οικονομικής 
προσφοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, 
παρ.2α του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: 
«Υπηρεσία Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων».

4. Η παρούσα να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 
κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί 
οριστικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. 
επί αποδείξει ( άρθρο 105, παρ. 2, Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13, περ. ν, 
άρθρου 43, Ν.4605/2019).

5. Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

 Να κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 Να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ένστασης ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής και σε περίπτωση 
άσκησης ή έκδοσης απόφασης επί αυτής ή 
η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 2, του αρθ. 127, 
του Ν.4412/2016.

6. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 
της παρούσας.

434/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου  με 
τίτλο: «Κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων Δ.Ε. 
Σχηματαρίου 2021».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του 
έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων Δ.Ε. Σχηματαρίου 2021», ο οποίος 
βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, στο 
ποσό των 36.602,64 € συμπεριλαμβανομένων των 
αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών και 
Φ.Π.Α.

435/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου 
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ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την 
κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 135511, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023» όσον 
αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 1 (Καύσιμα 
Δ.Ε. Σχηματαρίου)».

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135511, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.586.631,46 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, όσον αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 1 (Καύσιμα Δ.Ε. Σχηματαρίου), 
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 588.429,94 
€   πλέον Φ.Π.Α.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135511, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με 
τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων ετών 2021-2023» 
όσον αφορά στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1 
(Καύσιμα Δ.Ε. Σχηματαρίου)», στον οικονομικό 
φορέα  με την επωνυμία ΜΠΙΤΑΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ η οποία προσέφερε για την εκτέλεσή 
της μηδενικό ποσοστό έκπτωσης (0%) για όλα 
τα είδη της Ομάδας 1. 

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

436/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την 
κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 135514, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023» όσον 
αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 2 (Καύσιμα 
Δ.Ε. Οινοφύτων)».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135514, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τανάγρας 
και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021-
2023», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
δαπάνης ποσού 1.586.631,46 € πλέον Φ.Π.Α. 
24%, όσον αφορά στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 2 
(Καύσιμα Δ.Ε. Οινοφύτων), ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 246.784,08 €   πλέον 
Φ.Π.Α.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 135514, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
του Δήμου Τανάγρας και των Νομικών του 
Προσώπων ετών 2021-2023» όσον αφορά στα 
είδη της ΟΜΑΔΑΣ 2 (Καύσιμα Δ.Ε. 
Οινοφύτων)», στον οικονομικό φορέα  με την 
επωνυμία ΑΦΟΙ ΠΟΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ο οποίος 
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προσέφερε για την εκτέλεσή της μηδενικό 
ποσοστό έκπτωσης (0%) για όλα τα είδη της 
Ομάδας 2. 

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

437/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την 
κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 135515, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023» όσον 
αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 3 (Καύσιμα 
Δ.Ε. Τανάγρας)».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135515, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.586.631,46 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, όσον αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 3 (Καύσιμα Δ.Ε. Τανάγρας), 
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 146.815,44 
€   πλέον Φ.Π.Α.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 135515, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
του Δήμου Τανάγρας και των Νομικών του 
Προσώπων ετών 2021-2023» όσον αφορά στα 
είδη της ΟΜΑΔΑΣ 3 (Καύσιμα Δ.Ε. 
Τανάγρας)», στον οικονομικό φορέα  με την 
επωνυμία ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ η οποία 
προσέφερε για την εκτέλεσή της μηδενικό 
ποσοστό έκπτωσης (0%) για όλα τα είδη της 
Ομάδας 3. 

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

438/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την 
κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 135516, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023» όσον 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135516, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.586.631,46 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, όσον αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 4 (Καύσιμα Δ.Ε. Δερβενοχωρίων), 
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 206.468,88 
€   πλέον Φ.Π.Α.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 135516, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
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αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 4 (Καύσιμα 
Δ.Ε. Δερβενοχωρίων)».

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
του Δήμου Τανάγρας και των Νομικών του 
Προσώπων ετών 2021-2023» όσον αφορά στα 
είδη της ΟΜΑΔΑΣ 4 (Καύσιμα Δ.Ε. 
Δερβενοχωρίων)», στον οικονομικό φορέα  με 
την επωνυμία ΑΦΟΙ ΠΟΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ο οποίος 
προσέφερε για την εκτέλεσή της μηδενικό 
ποσοστό έκπτωσης (0%) για όλα τα είδη της 
Ομάδας 2. 

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

439/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την 
κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 135517, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023» όσον 
αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 5 (Πετρέλαιο 
θέρμανσης για τις 
ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κ.Α.Π.Η. – Παιδικός 
Σταθμός – Δημοτικό 
Ωδείο Δήμου 
Τανάγρας)».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135517, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.586.631,46 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, όσον αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 5 (Πετρέλαιο θέρμανσης για τις 
ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – Παιδικός 
Σταθμός – Δημοτικό Ωδείο Δήμου Τανάγρας), 
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 46.200,00 
€   πλέον Φ.Π.Α.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 135517, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
του Δήμου Τανάγρας και των Νομικών του 
Προσώπων ετών 2021-2023» όσον αφορά στα 
είδη της ΟΜΑΔΑΣ 5 (Πετρέλαιο θέρμανσης 
για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – 
Παιδικός Σταθμός – Δημοτικό Ωδείο Δήμου 
Τανάγρας)», στον οικονομικό φορέα  με την 
επωνυμία ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ η οποία 
προσέφερε για την εκτέλεσή της μηδενικό 
ποσοστό έκπτωσης (0%) για όλα τα είδη της 
Ομάδας 5. 

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

440/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135518, για την εκτέλεση της 
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κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 135518, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023» όσον 
αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 6 (Πετρέλαιο 
θέρμανσης Α΄/βαθμιας 
Σχολικής Επιτροπής)».

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.586.631,46 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, όσον αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 6 (Πετρέλαιο θέρμανσης Α΄/βαθμιας 
Σχολικής Επιτροπής), ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 92.400,00 €   πλέον 
Φ.Π.Α.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 135518, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
του Δήμου Τανάγρας και των Νομικών του 
Προσώπων ετών 2021-2023» όσον αφορά στα 
είδη της ΟΜΑΔΑΣ 6 (Πετρέλαιο θέρμανσης 
Α΄/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής)», στον 
οικονομικό φορέα  με την επωνυμία 
ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ η οποία προσέφερε για 
την εκτέλεσή της μηδενικό ποσοστό έκπτωσης 
(0%) για όλα τα είδη της Ομάδας 6. 

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

441/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την 
κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 135519, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023» όσον 
αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 7 (Πετρέλαιο 
θέρμανσης Β΄/βαθμιας 
Σχολικής Επιτροπής)».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135519, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.586.631,46 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, όσον αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης Β΄/βαθμιας 
Σχολικής Επιτροπής), ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 92.400,00 €   πλέον 
Φ.Π.Α.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 135519, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
του Δήμου Τανάγρας και των Νομικών του 
Προσώπων ετών 2021-2023» όσον αφορά στα 
είδη της ΟΜΑΔΑΣ 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης 
Β΄/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής)», στον 
οικονομικό φορέα  με την επωνυμία 
ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ η οποία προσέφερε για 
την εκτέλεσή της μηδενικό ποσοστό έκπτωσης 
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(0%) για όλα τα είδη της Ομάδας 7. 
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης.

442/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την 
κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 135520, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023» όσον 
αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 8 
(Λιπαντικά)».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135520, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.586.631,46 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, όσον αφορά στα είδη της 
ΟΜΑΔΑΣ 8 (Λιπαντικά), ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 167.133,12 €   πλέον 
Φ.Π.Α.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 135520, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
του Δήμου Τανάγρας και των Νομικών του 
Προσώπων ετών 2021-2023» όσον αφορά στα 
είδη της ΟΜΑΔΑΣ 8 (Λιπαντικά)», στον 
οικονομικό φορέα  με την επωνυμία ΚΟΥΡΤΗ 
ΕΥΓΕΝΙΑ η οποία προσέφερε για την εκτέλεσή 
της το ποσό των 162.119,13 € πλέον Φ.Π.Α. για 
όλα τα είδη της Ομάδας 8. 

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

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 


	



