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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 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΤΟΥΣ 2022

          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 42η 
(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2022, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.00 – 12:00. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι 
αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

  Α/Α
Απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

346/2022 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή και 
κατανομή ποσού 
29.305,00 € το οποίο 
αφορά στη 
συμπληρωματική 
κατανομή από ΚΑΠ 
έτους 2022 για την 
κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων.»

Αποφασίζει ομόφωνα 

1. Αποδέχεται το ποσό των 29.305,00 €, το οποίο αφορά 
στη συμπληρωματική κατανομή από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2022.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 29.305,00 €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.4311 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: ««ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 
Εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)», του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

3. Κατανέμει το ποσό των 17.583,00 €, στον Κ.Α. εξόδων 
02.00.6711.02 με τίτλο: «Απόδοση σε Πρωτοβάθμια 
Σχολική Επιτροπή» του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022.

4. Κατανέμει το ποσό των 11.722,00 €, στον Κ.Α. εξόδων 
02.00.6711.03 με τίτλο: «Απόδοση σε Δευτεροβάθμια 
Σχολική Επιτροπή» του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022.

347/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την  απαλλαγή 
υπαλλήλου από τον 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμό 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 23/11/2022

20584/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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ορισμό του ως υπόλογο 
είσπραξης χρηματικού 
εντάλματος 
προπληρωμής».

757/2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, συνολικού 
ύψους 2.739,13 € που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου 
κ. Μοντζολή Γεώργιου του Ανδρέα, και απαλλάσσει τον 
υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

348/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού ΙΙ ελέγχου 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της 
ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 189448 για την 
ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «Αναβάθμιση 
υποδομών ακαθάρτων 
από Οινόφυτα έως 
ΕΕΛ».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 14/11/2022 πρακτικό ΙΙ ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189448 «Αναβάθμιση 
υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων από Οινόφυτα 
έως ΕΕΛ».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 
υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων από Οινόφυτα 
έως ΕΕΛ», στην «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΚ ΑΕ - ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ» με 
προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,30 %           

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

349/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για τον ορισμό υπολόγου 
για την είσπραξη 
χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής 
προκειμένου να προβεί 
στις απαιτούμενες 
ενέργειες για την 
πληρωμή της δαπάνης 
που αφορά στην 
επέκταση δημοτικού 
φωτισμού στο 
Σχηματάρι από τη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 5.787,08 € για την πληρωμής της 
δαπάνης που αφορά στην επέκταση δημοτικού 
φωτισμού στο Σχηματάρι καθώς και ποσού 10,00 € για 
τη δαπάνη που αφορά στις αμοιβές και προμήθειες 
τραπεζών.

2. Ορίζει υπόλογο το δημοτικό υπάλληλο κ. Μοντζολή 
Γεώργιο του Ανδρέα για την είσπραξη του ανωτέρω 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου να 
προβεί στην πληρωμή της προαναφερόμενης δαπανών.

3. Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από το 
δημοτικό υπάλληλο την 30η Νοεμβρίου 2022. 

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

350/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή και 
κατανομή ποσού 
201.745,33 € το οποίο 
αφορά στην Ι΄ κατανομή 
από ΚΑΠ έτους 2022.»

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 201.745,33 €, το οποίο αφορά 
στην τακτική επιχορήγηση Ι΄  κατανομής έτους 2022.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 171.745,33 €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.0611.01 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 
25, Ν.1828/89)», του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022.

3. Εγγράφει πίστωση ποσού 30.000,00 €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.0611.02 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών & 
δαπανών μισθοδοσίας βρεφονηπιακών σταθμών 
Ν.2880/2001», του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022. 
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4. Κατανέμει το ποσό των 30.000,00 €, στον Κ.Α. εξόδων 
02.00.6712.04 με τίτλο: «Απόδοση σε Κ.Α.Π.Η.-
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

351/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
72.187,50 € από ΚΑΠ το 
οποίο αφορά στην 
κάλυψη δαπανών 
εκτέλεσης έργων και 
επενδυτικών 
δραστηριοτήτων ως 7η, 
8η, και 9η μηνιαία 
κατανομή έτους 2022».

Αποφασίζει ομόφωνα:

5. Αποδέχεται το ποσό των 72.187,50  €, το οποίο αφορά 
στην τακτική μηνιαία  επιχορήγηση (7η, 8η, και 9η) του 
Δήμου μας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΠ) έτους 2022, για υλοποίηση έργων και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων.

6. Εγγράφει πίστωση ποσού 72.187,50  €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.1311 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην 
ΣΑΤΑ) » του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2022.

352/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
87.715,36 € το οποίο 
αφορά στη 
συμπληρωματική 
απόφαση επιχορήγησης 
από Κ.Α.Π. μηνός 
Σεπτεμβρίου έτους 
2022.»

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 87.715,36 €, το οποίο αφορά 
συμπληρωματική απόφαση επιχορήγησης από Κ.Α.Π. 
μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 87.715,36 €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.0611.01 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 
25, Ν.1828/89)», του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022.

353/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
51.240,00 € το οποίο 
αφορά στην 8η 
επιχορήγηση για την 
κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του 
προσωπικού 
καθαριότητας με σχέση 
εργασίας ορισμένου 
χρόνου (ΙΔΟΧ) σε 
σχολικές μονάδες 
Α΄/βάθμιας και 
Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης 
για το χρονικό διάστημα 
έως και το Δεκέμβριο 
έτους 2022».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 51.240,00  €, το οποίο αφορά 
στην 8η επιχορήγηση για την  κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση 
εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε σχολικές 
μονάδες Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης για το 
χρονικό διάστημα έως και το Δεκέμβριο του έτους 
2022.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 51.240,00  €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.1211.05 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. – Κάλυψη αναγκών 
μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ για την καθαριότητα 
σχολικών μονάδων» του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022.

354/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
472.564,00 € το οποίο 
αφορά στη 
χρηματοδότηση για την 
προμήθεια υλικών για 
την αναβάθμιση 
αθλητικών 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 472.564,00  €, το οποίο 
αφορά στη χρηματοδότηση για την προμήθεια υλικών 
για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου Τανάγρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 472.564,00  €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.1322.20 του σκέλους  των εσόδων, με 
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εγκαταστάσεων του 
Δήμου Τανάγρας από το 
πρόγραμμα «Φιλόδημος 
ΙΙ».

τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τανάγρας 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022.

355/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την εισήγηση προς το 
δημοτικό συμβούλιο της 
10ης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του 
δήμου, έτους 2022».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
(με έξι ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 10η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2022 ως εξής:
 Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 38.316,00 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 
02.10.7134.09 με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών 
και Tablets για την χρήση της εφαρμογής 
gov.gr.wallet».

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.69.7134.01 με τίτλο: 
«Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και Tablets για την 
χρήση της εφαρμογής gov.gr.wallet» με το ποσό των 
38.316,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 
Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».

 Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό» με το ποσό των 10.540,00 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 
02.10.7134.10 με τίτλο: «Υλοποίηση διαχείρισης 
επισκεπτών και προμήθεια Tablets».

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.69.7134.02 με τίτλο: 
«Υλοποίηση διαχείρισης επισκεπτών και προμήθεια 
Tablets» με το ποσό των 10.540,00 € μεταφέροντας 
ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 
τίτλο: «Αποθεματικό».

 Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό» με το ποσό των 148.163,14 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 
02.10.7331.09 με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης των 
ΚΕΠ».

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.69.7331.01 με τίτλο: 
«Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ» με το ποσό των 
148.163,14 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 
Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.3219.05 με τίτλο: 
«Παραβάσεις ΚΟΚ, λοιπά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις» με το ποσό των 0,13 € με ταυτόχρονη 
ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 
τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εσόδων 06.00.1322.10 με τίτλο: 
«Επισκευή, συντήρηση αυλείων χώρων σχολείων 
Δήμου Τανάγρας ΣΥΝ» με το ποσό των 2.448,80 € με 
ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.64.7331.01 με τίτλο: 
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«Επισκευή, συντήρηση αυλείων χώρων σχολείων 
Δήμου Τανάγρας ΣΥΝ» και ενίσχυση του με το ποσό 
των 2.448,80 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 
τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό»

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό» με το ποσό των 5.000,00 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 
02.00.6492 με τίτλο: «Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών 
πράξεων»

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.10.6422 με τίτλο: 
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» με το ποσό των 
5.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 
Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγγέλου 
Αριστείδης, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση.

356/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για τη συγκρότηση: α) 
επιτροπής διενέργειας - 
αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων 
τακτικών διαγωνισμών 
προμηθειών & β) 
επιτροπής διενέργειας - 
αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων 
τακτικών διαγωνισμών 
υπηρεσιών».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1α.  Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών προμηθειών, 
για το Δήμο, από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Καρύγιαννης 
Ευάγγελος του Χρήστου. 

Αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται η 
Σαλεμή Ιουλία του Γεωργίου.

1β.  Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών υπηρεσιών, 
για το Δήμο, από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
Χρήστου 

2 ΣΑΛΕΜΗ ΙΟΥΛΙΑ του Γεωργίου
3 ΦΟΥΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη
1 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου
2 ΚΛΗΤΗΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 

Γεωργίου 

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ιωάννη 
2 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Μαυροειδή 
3 ΔΑΒΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του  Κωνσταντίνου
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται o Τσιώνης Ανέστης 
του Ιωάννη.

Αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο 
Κοντούλης Κωνσταντίνος του Μαυροειδή.

1γ. Ορίζει τις ανωτέρω επιτροπές να ασκούν τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των 
προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή 
υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 
καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους,
ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή 
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 
διαδικασίας, 
στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά 
τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα 
που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της 
παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου.
η) γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο 
ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το 
στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

1δ. Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν ετήσια διάρκεια, ήτοι 
από 23/11/2022 έως 22/11/2023. Οι διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν 
από το ίδιο όργανο. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω 
μέλη των επιτροπών.

Αναπληρωματικά Μέλη
1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

Γεωργίου 
2 ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Λεωνίδα
3 ΛΙΑΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΥΔΟΞΙΑ του 

Παναγιώτη 

357/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για τη συγκρότηση: α) 
επιτροπής 

Αποφασίζει ομόφωνα:
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παρακολούθησης και 
παραλαβής συμβάσεων 
προμηθειών, β) 
επιτροπής παραλαβής 
συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών, γ) επιτροπής 
επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων & 
δ) επιτροπής εξέτασης 
ενστάσεων»

1α.  Συγκροτεί επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών, από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Πίκος Γεώργιος 
του Ευαγγέλου 

Αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο 
Γιαλούτς Τουρκάϊ του Ομέρ.

1β. Η ανωτέρω επιτροπή είναι αρμόδια για όλα τα θέματα 
παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από 
τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης γνωμοδοτεί 
και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων 
προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.

2α.  Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, για το 
Δήμο, από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται o Μοντζολής 
Γεώργιος του Ανδρέα.

Αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο 
Μάρης Δημήτριος του Γεωργίου.

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
2 ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΤΟΥΡΚΑΪ του Ομέρ
3 ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη
1 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου 
2 ΖΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ευστρατίου
3 ΝΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Αθανασίου

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΜΟΝΤΖΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
2 ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
3 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΝΝΑ του Μιχαήλ

Αναπληρωματικά Μέλη
1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

Γεωργίου
2 ΚΟΚΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη
3 ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

Ιωάννη.
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2β. Η ανωτέρω επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή 
του τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών. 

3α.  Συγκροτεί επιτροπή επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων, για το Δήμο, από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται o Μάρης Δημήτριος 
του Γεωργίου.

Αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο 
Βρούβας Νικόλαος του Δημητρίου.

3β. Η ανωτέρω επιτροπή είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση κάθε είδους εργασίας που αφορά στην 
επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.

4α.  Συγκροτεί επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, για το Δήμο, 
από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Νίκα Σωτηρία του 
Νικολάου.

Αναπληρωτής της προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο 
Καραντώνης Αναστάσιος του Επαμεινώνδα.

4β. Η ανωτέρω επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των 
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που 
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά το 

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 
2 ΒΡΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου 
3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

Γεωργίου 
Αναπληρωματικά Μέλη

1 ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θωμά 
3 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΝΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του  Νικολάου 
2 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 

Επαμεινώνδα 
3 ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αλεξάνδρου 

Αναπληρωματικά Μέλη
1 ΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

Κωνσταντίνου 
2 ΣΚΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του Ηλία 
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στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

5.   Όλες οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν ετήσια διάρκεια, 
ήτοι από 23/11/2022 έως 22/11/2023. Οι διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν 
από το ίδιο όργανο. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω 
μέλη των επιτροπών.

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 
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