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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 17ης 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 

17η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, η οποία 

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς στις 20 του μηνός Μαίου του έτους 2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10.00΄ έως 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 

104/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης για 

την ανάκληση της υπ’ αριθ. 

304/2017 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο 

υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου 

ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς κατά τη 

συζήτηση της από 

17/06/2010 προσφυγής της κ. 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 

κατά του πρώην Δήμου 

Σχηματαρίου και του 

Ελληνικού Δημοσίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 304/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας. 

2. Αναθέτει στη δικηγόρο ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142 μέλους του 

δικηγορικού συλλόγου Θηβών, την εντολή 

εκπροσώπησης του Δήμου Τανάγρας, κατά τη 

συζήτηση της από 17/06/2010 προσφυγής που 

άσκησε η κ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κατά του 

πρώην Δήμου Σχηματαρίου και του Ελληνικού 

Δημοσίου η οποία αφορά στην άρση 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς,  στις 21 Μαίου 2020 και σε κάθε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 357,12 € 

και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: 



[2] 
 

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

Τανάγρας, οικονομικού έτους 2020. 

3. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο 

όνομα του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142,  με βάση τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 

  

105/2020  «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 88661 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή 

αποχετευτικού δικτύου 

ομβρίων υδάτων». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι (αποσφράγισης 

δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς) της επιτροπής διαγωνισμού για την 

ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

88661 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

ομβρίων υδάτων». 

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με 

Α/Α κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 149817, με 

προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 

Εμ=15,03%. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας 

 

106/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών και 

του πρακτικού ΙΙ 

αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86208, για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Κατασκευή χλοοτάπητα 

στο γήπεδο της Δ.Κ. 

Οινοφύτων». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 27/04/2020 πρακτικό Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών, του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

86208, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο 

της Δ.Κ. Οινοφύτων», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με την 

οποία κρίθηκε αποδεκτή για τη συνέχεια του 

διαγωνισμού η προσφορά του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία «HELLASOD Ε.Π.Ε.» 

και απορρίφθηκαν οι προσφορές των 

οικονομικών φορέων με την επωνυμία: α) 

«ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, β) «Σ. 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» και 

γ) «Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΤΖΑΣ 

Ο.Ε.» 

2. Εγκρίνει το από 11/05/2020 πρακτικό ΙΙ 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του 

διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86208, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο της 

Δ.Κ. Οινοφύτων». 

3. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα με την 
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επωνυμία HELLASOD Ε.Π.Ε. με α/α 

προσφοράς 171615 ως προσωρινό  ανάδοχο για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο της 

Δ.Κ. Οινοφύτων» καθώς προσέφερε για την  

ως άνω προμήθεια το ποσό των   312.903,00 € 

πλέον ΦΠΑ (ήτοι 387.999,72 € με Φ.Π.Α. 

24%). 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας 

 

107/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών και 

του πρακτικού ΙΙ 

αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90431, για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια ημιυπόγειων 

συστημάτων συλλογής 

σύμμεικτων 

απορριμμάτων». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 27/04/2020 πρακτικό 1 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών, του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

90431, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια ημιυπόγειων συστημάτων 

συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

229.152,00 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

2. Εγκρίνει το από 08/05/2020 πρακτικό 2 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του 

διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90431, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

ημιυπόγειων συστημάτων συλλογής 

σύμμεικτων απορριμμάτων». 

3. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε. με α/α προσφοράς 170147 ως 

προσωρινό  ανάδοχο για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ημιυπόγειων 

συστημάτων συλλογής σύμμεικτων 

απορριμμάτων» καθώς προσέφερε για την ως 

άνω προμήθεια το ποσό των   183.150,00 € 

πλέον ΦΠΑ (ήτοι 227.106,00 € με Φ.Π.Α. 24%). 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας 

 

108/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, την 

κατάρτιση των όρων 

δημοπράτησης και τη 

συγκρότηση επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού – 

αξιολόγησης προσφορών για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια 

απορριμματοφόρου με 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 1/2020 τεχνική 

μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών 

Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια απορριμματοφόρου με γερανό 

ανύψωσης ημιυπόγειων κάδων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 198.400,00 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 213/2020 απόφαση 
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γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων». 

 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας 

το ποσό των 48.400,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 

εξόδων 02.20.7131.04 με τίτλο: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου με γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων» για το έτος 2020 και το 

ποσό των 150.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 

εξόδων 02.62.7131.02 με τίτλο: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου με γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων» για το έτος 2020. 

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου 

για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου με γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων»,  προϋπολογισμού 

δαπάνης 198.400,00 συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. και συντάσσει τους όρους της 

διακήρυξης. 

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών είναι η 12
η
 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και 

ώρα 13:00 

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την 01/06/2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 

(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» την Πέμπτη 18/06/2020 

και ώρα 10:00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει 

η αναθέτουσα αρχή 

3. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης 

του αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου με γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων» από τέσσερα (4) μέλη ως 

εξής: 

Α/Α Τακτικά μέλη  

1 ΣΑΛΕΜΗ ΙΟΥΛΙΑ του 

Γεωργίου  

ΔΕ1 – 

Διοικητικού 

2 ΚΛΗΤΗΡΙΝΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ του 

Νικολάου  

ΔΕ1 – 

Διοικητικού 
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Σαλεμή 

Ιουλία του Γεωργίου. 

Αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής 

ορίζεται η Κλητηρινού Αγγελική του Νικολάου. 
 

3 ΒΟΓΓΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 

Δημητρίου  

ΔΕ1 – 

Διεκπεραίωση 

Υποθέσεων 

Πολιτών 

4 ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

του Ιωάννη 

ΠΕ5 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 ΦΟΥΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 

του Γεωργίου  

ΠΕ 

Διοικητικού 

2 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ του 

Γεωργίου  

ΠΕ4 

Αρχιτεκτόνων 

– Μηχανικών 

3 ΣΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του 

Ιωάννη  

ΤΕ  

Οικονομικού – 

Λογιστικού 

4 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ του 

Μαυροειδή  

 

ΤΕ3 

Τεχνολόγων 

Πολιτικών 

Μηχανικών  

 

109/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο της 5
ης

 

αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του δήμου, 

έτους 2020». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

(με έξι ψήφους υπερ και ένα ψήφο κατά) 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 5
η
/2020 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2020 ως εξής: 

 Δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 02.10.7134.08 με 

τίτλο “Προμήθεια Ψηφιακού Εξοπλισμού για 

την υλοποίηση της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων των Σχολικών Μονάδων του 

Δήμου Τανάγρας” και ενίσχυσή του με το ποσό 

των 54.002,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον ΚΑ Εξόδων 02.10.7134.04 με 

τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 

για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων 

των συλλογικών οργάνων του Δήμου 

Τανάγρας λόγω COVID-19” μέσω του ΚΑ 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό»  με το ποσό των 15.800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.15.6262.14 με τίτλο “Εργασίες 

πυροπροστασίας Δ.Ε. Δηλεσίου” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό»  με το ποσό των 15.800,00 € 
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μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.15.6262.18 με τίτλο “Εργασίες 

πυροπροστασίας Δ.Ε. Δερβενοχωρίων” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό»  με το ποσό των 15.800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.15.6262.19 με τίτλο “Εργασίες 

πυροπροστασίας Δ.Ε. Οινοφύτων” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό»  με το ποσό των 15.800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.15.6262.20 με τίτλο “Εργασίες 

πυροπροστασίας Δ.Ε. Σχηματαρίου” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό»  με το ποσό των 15.800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.15.6262.21 με τίτλο “Εργασίες 

πυροπροστασίας Δ.Ε. Τανάγρας” 

 Δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 02.15.7131.01 με 

τίτλο “Προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα - 

φορτωτή” και ενίσχυσή του με το ποσό των 

100.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» 

 Δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 02.15.7131.02 με 

τίτλο “Προμήθεια ενός τρακτέρ” και ενίσχυσή 

του με το ποσό των 92.000,00 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 02.15.7131.03 με 

τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού εκχιονισμού 

και πυρόσβεσης” και ενίσχυσή του με το ποσό 

των 31.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 02.30.7112.04 με 

τίτλο “Αγορά οικοπέδου στην Δ.Ε. Οινοφύτων 

στην Τ.Κ. Αγίου Θωμά” και ενίσχυσή του με 

το ποσό των 15.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 02.30.7112.05 με 

τίτλο “Αγορά οικοπέδου στην Δ.Ε. 

Δερβενοχωρίων στην Τ.Κ. Πύλης” και 

ενίσχυσή του με το ποσό των 15.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 02.15.7331.05 με 

τίτλο “Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου 

Τανάγρας” και ενίσχυσή του με το ποσό των 

200.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον ΚΑ Εξόδων 02.15.6261.01 με τίτλο 

“Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου 



[7] 
 

Τανάγρας” μέσω του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 

με τίτλο: «Αποθεματικό» 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό»  με το ποσό των 10.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.70.6244 με τίτλο “Leasing 

μεταφορικών μέσων” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό»  με το ποσό των 8.572,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.30.7135.20 με τίτλο “Προμήθεια 

πινακίδων σήμανσης 2019” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό»  με το ποσό των 35.430,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.30.7135.17 με τίτλο “Προμήθεια 

πινακίδων σήμανσης 2020” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6731.02 με 

τίτλο: «Επιχορήγηση Δήμου στην Α΄/βαθμια 

Σχολική Επιτροπής»  με το ποσό των 

27.842,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο 

“Αποθεματικό” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6731.03 με 

τίτλο: «Επιχορήγηση Δήμου στη Β΄/βαθμια 

Σχολική Επιτροπή»  με το ποσό των 26.160,00 

€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο “Αποθεματικό” 

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Περικλής Σιαμπάνης, ο οποίος εκπροσωπεί την 

αντιπολίτευση λέγοντας: «Ψηφίζω αρνητικά διότι: 

1) Δε χρειάζεται στην παρούσα περίοδο μείωση των 

εργασιών πυροπροστασίας ενόψει καλοκαιρινής 

περιόδου. 

2) Η αλλαγή  κωδικού  του έργου: «Επισκευή 

Σχολικών Κτηρίων Δήμου Τανάγρας»  από κωδικούς 

συντήρησης σε κωδικούς  έργων  που είναι και το 

σωστό προϋποθέτει και αλλαγή του προγράμματος 

εκτελεστέων έργων  για το οποίο δεν έχουμε εισήγηση 

καθώς και δεν αναφέρετε εάν θα χρησιμοποιηθεί η  

ίδια  χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα  δεν αναφέρετε εάν 

αλλάζει η τεχνική έκθεση βάση της οποίας εντάχθηκε 

στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. 

3) Ο τρόπος σύνταξης της αναμόρφωσης  έχει 

γίνει  κατά τέτοιον τρόπο που δεν σου δίνει 

σημαντικές πληροφορίες  όπως τα υπόλοιπα των 

κωδικών αριθμών , καθώς επίσης και το ύψος του 

αποθεματικού. 

Επανειλημμένως έχω ζητήσει ο τρόπος 

σύνταξης της αναμόρφωσης να αποτυπώνει 

τουλάχιστον το υπόλοιπο του χρηματικού υπολοίπου 

καθώς και να μας δείχνει το ποσό που απομένουν 
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στους Κ.Α. (είτε αυξάνοντας τους είτε μειώνοντας 

του)»  

 

110/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της αριθμ. 

24/2020 απόφασης του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.- 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για 

την τρίτη (4
η
) αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού του  

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας, 

έτους 2020». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

(με έξι ψήφους υπερ και ένα ψήφο παρών) 

 

Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 24/2020 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία: «ΚΑΠΗ- 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», με θέμα: «Λήψη απόφασης 

για τη τέταρτη (4
η
) αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του  Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας, 

έτους 2020», όπως η εν λόγω απόφαση  

προσαρτάται στην παρούσα απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως συνημμένο έγγραφο, 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Περικλής Σιαμπάνης, ο οποίος εκπροσωπεί την 

αντιπολίτευση λέγοντας: «Στην εισήγηση των 

θεμάτων που έχω λάβει δεν υπάρχει εισήγηση για το 

θέμα, επομένως δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση». 
 

 

 Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

                 

          Πίκου Ευαγγελία  
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