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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Αγιά, 30.01.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 818 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

10/2020 
από το πρακτικό της 1ης/29.01.2020 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του  ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και 

των Νομικών του Προσώπων. 

 

 

Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

652/25.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος                                                 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος 

5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος                                                 6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Υπηρεσιακός Παράγοντας: Ιωάννης Σπανός. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 10ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του  ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και 

των Νομικών του Προσώπων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: 

«9. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. 

Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον 

πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη 

συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου 

και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07, ορίζεται ότι: «Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, 

συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν 

απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλ-

ληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται 

από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα 

λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων 

γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων». 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 γίνεται αναφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές που 

καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. 

 

Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5, 26, 116 και 117 του Ν. 4412/2016 η αναθέτουσα 

αρχή προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των ορίων του άρθρου 27 στο πλαίσιο 

προκήρυξης διαγωνισμού.   

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με το Ν. 4111/13: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών για προμήθειες α. 

τροφίμων, β. λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. 

πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των 

Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. 

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 

 

Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν απευθύνει στο Δήμο Αγιάς οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του και τα Νομικά του Πρόσωπα, συντάχθηκε η με αριθμό 39/2019 ενιαία μελέτη από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και 

λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων (επιβατηγά, μηχανήματα έργου, φορτηγά κ.λ.π.), καθώς και τη 

θέρμανση των εγκαταστάσεων, της Δ.Ε. Αγιάς, Μελιβοίας, Λακέρειας και Ευρυμενών του Δήμου και των 

κάτωθι Νομικών Προσώπων (φορέων):  

1. Δήμος Αγιάς, 

2. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ,  

3. Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ,  

4. Σχολική Επιτροπή Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, 

5. Σχολική Επιτροπή Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

Στην με αριθμό 39/2019 μελέτη περιλαμβάνεται το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και 

το σχέδιο της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού. Το συνολικό κόστος για την προμήθεια: «Προμήθεια 

υγρών καυσίμων, Φυσικού αερίου και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων 

(λοιπών φορέων υλοποίησης της προμήθειας) ανέρχεται στο ποσό των 247.116,68€ με το ΦΠΑ και 
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χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2020, βαρύνοντας τις αντίστοιχες εγγεγραμμένες 

πιστώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των φορέων. Στις δε Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, το 

προϋπολογιζόμενο κόστος καλύπτεται από τις λειτουργικές τους δαπάνες.  

 

Στο άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις 

παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά 

τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον 

αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για 

έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % 

της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη 

απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών» 

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. θ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 3 παρ. θ του Ν. 4623/2019,  η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει την 

κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 

δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού 

αερίου και λιπαντικών», όπως αυτές περιγράφονται στην ενιαία μελέτη με αριθμό 39/2019 του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Β.  Να εγκρίνετε την αφαίρεση από την ενιαία μελέτη της Ομάδας/Τμήμα 10: με τίτλο «Προμήθεια 

Φυσικού αερίου για το 2ο Νηπιαγωγείο Αγιάς» εκτιμώμενης αξίας ποσού 1.390,00 ευρώ, σε εφαρμογή 

των όσων ορίζονται στην παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 και την ανάθεση αυτού με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, λόγω της άμεσης ανάγκης προμήθειας φυσικού αερίου, διότι η εγκατάσταση της 

αναγκαίας υποδομής και η σύνδεση του νηπιαγωγείου ολοκληρώθηκε πριν από ελάχιστο χρόνο.  

 

Γ. Να εγκρίνετε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου 

και των Νομικών του Προσώπων, με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣ, ως προς τις ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8,9 της υπ΄ αριθμ 39/2019 μελέτης 

 

Δ. Να καθορίσετε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις 

ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8,9 της υπ΄ αριθμ. 39/2019 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 245.726,68 (με ΦΠΑ 

24%). 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. θ΄ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με το ν. 4111/13 (Α΄18): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, 

κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης 

της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια 

Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 

Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή 

εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

- τις διατάξεις των άρθρων 5, 26, 54, 116 και 117 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- των υπ’ αριθ. 109/27-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΨΛΩ6Ι-Π32), 110/27-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΝΥΩ6Ι-3ΧΔ), 

111/27-01-2020 (ΑΔΑ: 65Γ2Ω6Ι-Ι9Α), 112/27-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΜΛΩ6Ι-ΥΦΔ), 113/27-01-2020 

(ΑΔΑ:6ΦΦΥΩ6Ι-ΔΓΜ) & 114/27-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΞ0Ω6Ι-Μ0Θ), αποφάσεων του Διατάκτη Δήμου 

Αγιάς περί διάθεσης/ψήφισης των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 

2020, 

- της υπ’ αριθ. 22/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΞΛΟΚ6Τ-Δ9Ι) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ»  περί «Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων από τον Δήμο» 

-  της υπ’ αριθμ. 01/29-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ7Π8ΟΚ6Τ-ΗΗΑ) απόφασης του Διατάκτη του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ»  περί διάθεσης/ψήφισης της  σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος 

οικ. έτους 2020 

- της  υπ’ αριθμ. 23/2019 (ΑΔΑ:6179ΟΚ6Σ-ΕΧΝ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. 

«ΚΑΛΥΨΩ»,  περί συμμετοχής της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον ενιαίο διαγωνισμό των καυσίμων 

του Δήμου Αγιάς 

- της  υπ’ αριθμ. 05/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΛ2ΟΚ6Σ-ΘΞΧ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ»  περί διάθεσης/ψήφισης των σχετικών πιστώσεων των καυσίμων του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 2020, 

- τις με αριθμό 05/2020 & 04/2020 αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και 

Διάθεσης/Ψήφισης Πίστωσης, 

- την υπ’ αριθμ. 39/2019 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για την 

προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου 

και λιπαντικών», όπως αυτές περιγράφονται στην ενιαία μελέτη με αριθμό 39/2019 του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 
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Β.  Εγκρίνουμε την αφαίρεση από την ενιαία μελέτη της Ομάδας/Τμήμα 10: με τίτλο «Προμήθεια 

Φυσικού αερίου για το 2ο Νηπιαγωγείο Αγιάς» εκτιμώμενης αξίας ποσού 1.390,00 ευρώ, σε εφαρμογή 

των όσων ορίζονται στην παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 και την ανάθεση αυτού με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, λόγω της άμεσης ανάγκης προμήθειας φυσικού αερίου, διότι η εγκατάσταση της 

αναγκαίας υποδομής και η σύνδεση του νηπιαγωγείου ολοκληρώθηκε πριν από ελάχιστο χρόνο.  

 

Γ. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου 

και των Νομικών του Προσώπων, με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣ, ως προς τις ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8,9 της υπ΄ αριθμ 39/2019 μελέτης 

 

Δ. Καθορίζουμε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις 

ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8,9 της υπ΄ αριθμ. 39/2019 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 245.726,68 (με ΦΠΑ 

24%). 

 

Ε. Οι δαπάνες της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων, έχουν διατεθεί (ψηφισθεί) με τις υπ’ αριθμ 109/27-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΨΛΩ6Ι-

Π32), 110/27-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΝΥΩ6Ι-3ΧΔ), 111/27-01-2020 (ΑΔΑ: 65Γ2Ω6Ι-Ι9Α), 112/27-01-2020 

(ΑΔΑ: ΨΨΜΛΩ6Ι-ΥΦΔ), 113/27-01-2020 (ΑΔΑ:6ΦΦΥΩ6Ι-ΔΓΜ) & 114/27-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΞ0Ω6Ι-

Μ0Θ), αποφάσεις του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς και θα βαρύνουν τους κωδικούς αριθμούς των εξόδων 

(Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού  Δήμου του οικονομικού έτους 2020 που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισμός 
02.10.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 18.600,00 

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.120,01 

02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 75.147,99 

02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 16.000,00 

02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 35.000,00 

02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 8.883,56 

  

ΣΤ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στα Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


