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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 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 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 21η 

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

πραγματοποιήθηκε στις 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13.00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό 

Κατάστημα όπως έδρας του Δήμου Τανάγρας, στο Σχηματάρι. Κατά την συνεδρίαση αυτή 

συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρεται 

παρακάτω:  

  Α/Α 

Απόφασης 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

128/2020 

(Εκτός 

ημερήσιας 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο να 

συντάξει και να καταθέσει 

προσφυγή κατά της υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 

77937/11.06.2020 απόφασης 

του κ. Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής του 

άρθρου 152 Ν.3462/2006 Ν. 

Ευβοίας –Βοιωτίας καθώς 

και να παραστεί κατά τη 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 3431 

μέλους του δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς, 

την εντολή να συντάξει και να καταθέσει, 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 

152 Ν.3462/2006 Ν. Ευβοίας – Βοιωτίας, 

προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

77937/11.06.2020 απόφασης του κ. Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 

ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 101/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής καθώς και να παραστεί 

κατά τη συζήτηση αυτής και να υποβάλλει το 
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συζήτηση αυτής και να 

υποβάλλει το σχετικό 

υπόμνημα.» 

 

σχετικό υπόμνημα. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 498,15 € και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: 

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

Τανάγρας, οικονομικού έτους 2020. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο 

όνομα της δικαιούχου ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΟΣ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, με 

βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 

 

129/2020 «Περί λήψης απόφασης για: 

α) την έγκριση προσφυγής 

στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με το άρθρο 32, 

παρ. 2γ του Ν.4412/2016, 

λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης, για την εκτέλεση 

της παροχής υπηρεσίας με 

τίτλο: «Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών 

μέσων για 45 ημέρες» 

ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 73.470,00 € 

συμπεριλαμβανομένου 24% 

Φ.Π.Α., β) την έγκριση του 

πλήρους τεύχους της 

μελέτης και του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, γ) τους 

όρους για την επιλογή 

αναδόχου και δ) τη 

συγκρότηση επιτροπής 

διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών 

του άρθρου 32α του Ν. 

4412/2016». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, για την 

ανάθεση εκτέλεσης της παροχή υπηρεσίας με 

τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων για 45 ημέρες» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.470,00 € 

συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α., σύμφωνα 

µε το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται ανωτέρω στο 

σκεπτικό της εισήγησης. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 179/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

Τανάγρας: 

 το ποσό των 7.440,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 

02.10.6263.01 με τίτλο: «Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων 2020»  

 το ποσό των 148.800,00 € θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.20.6263.01 με τίτλο: «Συντήρηση 

και επισκευή μεταφορικών μέσων 2020»  

 το ποσό των 44.640,00 € θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.25.6263.01 με τίτλο: «Συντήρηση 

και επισκευή μεταφορικών μέσων 2020»  

 το ποσό των 44.640,00 € θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.30.6263.02 με τίτλο: «Συντήρηση 

και επισκευή μεταφορικών μέσων 2020»  

 το ποσό των 3.720,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 

02.35.6263.02 με τίτλο: «Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων 2020»  

 το ποσό των 44.640,00 € θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.70.6263.01 με τίτλο: «Συντήρηση 

και επισκευή μεταφορικών μέσων 2020»  

2. Εγκρίνει το πλήρες τεύχος της από 17/06/2020 

μελέτης που αφορά στην παροχή της 

υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και 
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επισκευή μεταφορικών μέσων για 45 

ημέρες», που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών 

Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Τανάγρας, καθώς και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της.  

3. Εγκρίνει τους όρους για την επιλογή αναδόχου 

για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων για 45 ημέρες», προϋπολογισμού 

73.470,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, µε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα µε 

το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης) του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας 

απόφασης. 

Η διαπραγμάτευση  θα διενεργηθεί στο 

δημοτικό κατάστημα του Δήμου Τανάγρας  

στην οδό Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1, 

Τ.Κ. 32009, την 23
η
 Ιουνίου 2020, ημέρα 

Τρίτη, και από ώρα 10.00 π.μ. (ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 10.30 π.μ. 

(ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των 

προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

διαπραγμάτευσης. 

 

130/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Ανακοίνωση των υπ’ α/α 

48 έως 127 αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής που 

ελήφθησαν στις δια 

περιφοράς 9
η
, 10

η
, 11

η
, 12

η
, 

13
η
, 14

η
, 15

η
, 16

η
, 17

η
, 18

η
, 

19
η
 & 20

η
 συνεδριάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εγκρίνουν τις υπ’ α/α 48 έως 127 αποφάσεις 

που ελήφθησαν στις δια περιφοράς 9
η
, 10

η
, 11

η
, 

12
η
, 13

η
, 14

η
, 15

η
, 16

η
, 17

η
, 18

η
, 19

η
 & 20

η
  

συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Τανάγρας, όπως αυτές ανακοινώθηκαν από 

τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και 

εμφανίζονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας απόφασης. 
 

131/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

τον ορισμό υπολόγου για την 

είσπραξη χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής 

για την καταβολή 

παραβόλου στην εφορία». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος 

προπληρωμής συνολικού ύψους 47,00 € για 

την πληρωμή του παραβόλου στην εφορία, 

προκειμένου να χορηγηθούν στην υπηρεσία 

στοιχεία όπως, τοπογραφικό διάγραμμα 

αναδασμού, τεύχος συντεταγμένων οροσήμων 

και κτηματολογικός πίνακας ιδιοκτητών – 

ιδιοκτησιών. 

2. Ορίζει το δημοτικό υπάλληλο κ. Κωστόπουλο 

Ιωάννη του Κωνσταντίνου για την είσπραξη 

του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, προκειμένου να προβεί στις 

απαιτούμενες ενέργειες για την πληρωμή 

παραβόλου στην εφορία, προκειμένου να 
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χορηγηθούν στην υπηρεσία στοιχεία όπως, 

τοπογραφικό διάγραμμα αναδασμού, τεύχος 

συντεταγμένων οροσήμων και κτηματολογικός 

πίνακας ιδιοκτητών – ιδιοκτησιών. 

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού 

από τo δημοτικό υπάλληλο η 17
η
 Σεπτεμβρίου 

2020.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας και την υπογραφή των σχετικών 

εγγράφων. 
 

132/2020  Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της μελέτης και 

την κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για την 

εκτέλεση της μελέτης με 

τίτλο: «Μελέτη για το έργο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση 

σχολικών κτιρίων 

Γυμνασίου – Λυκείου 

Σχηματαρίου και μελέτη 

γεωθερμίας αυτών 

ιδιοκτησίας Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2/2020 μελέτη που 

συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Τανάγρας σχετικά με την εκτέλεση της 

μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων 

Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου και 

μελέτη γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας Δήμου 

Τανάγρας». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 255/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

Τανάγρας το ποσό των 74.012,40 € θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 02.15.7411.10 με τίτλο: «Μελέτη 

ενεργειακής αναβάθμιση σχολικών κτιρίων 

Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου και 

μελέτη γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας Δήμου 

Τανάγρας» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

του Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2020 

2. Η μελέτη να εκτελεστεί με συνοπτικό 

διαγωνισμό των άρθρων 117 και 327 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.3 

του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

– τιμής. 

3. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για 

το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών 

κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου 

και μελέτη γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας 

Δήμου Τανάγρας» και συντάσσει τους όρους 

διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 07/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών ορίζεται η 07/07/2020, ημέρα 
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Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  

απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το άρθρο 

3.5 του παρόντος. 

 

133/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο της 6
ης

 

αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του δήμου, 

έτους 2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 6
η
/2020 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2020 ως εξής: 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.4123 με τίτλο 

“Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

Επαγγελματιών κλπ” με το ποσό των 150.000,00 € 

με ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 

με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.8223 με τίτλο 

“Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

επαγγελματιών κλπ” με το ποσό των 150.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111με τίτλο: “Αποθεματικό” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.4142 με τίτλο 

“Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων” με το ποσό των 

10.000,00 €, με ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό” 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.8242 με τίτλο 

“Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων” με το ποσό των 

10.000,00 €, 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 6.152,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.25.6162.07 με τίτλο “Χημικές και 

Μικροβιολογικές Αναλύσεις νερού 2019” 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6662.11 με τίτλο 

“Προμήθεια αδρανών υλικών 2019” με το ποσό 

των 12.000,00 €, μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6462 με τίτλο 

“Δημοσίευση προκηρύξεων” με το ποσό των 

5.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό” 
 

134/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ανοικτής 

διαδικασίας για τη σύναψη 

ηλεκτρονικής δημόσιας 

σύμβασης με τη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης του 

άρθρου 32, παρ. γ του 

Ν.4412/2016, με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 88661 για την 

ανάδειξη αναδόχου για την 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το από 10/06/2020 πρακτικό ΙΙ 

ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

88661 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

ομβρίων υδάτων». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοικτής 

διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 

δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, παρ. γ του 

Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
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εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή 

αποχετευτικού δικτύου 

ομβρίων υδάτων». 

 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση την τιμή μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

ομβρίων υδάτων», στον 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 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

135/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την  απαλλαγή υπαλλήλου 

από τον ορισμό του ως 

υπόλογο για την είσπραξη 

χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ 

αριθμό 452/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 

συνολικού ύψους 60,00 € που εκδόθηκε στο όνομα 

του υπαλλήλου κ. Κωστόπουλου Ιωάννη του 

Κωνσταντίνου, και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε 

ευθύνης για το ένταλμα αυτό. 
 

 

 

  Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

              Πίκου Ευαγγελία  
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