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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 22ης 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 22η 

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

πραγματοποιήθηκε στις 24 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 

136/2020 

(Εκτός 

ημερήσιας 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών για την 

ανάδειξη αναδόχου, με τη 

διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, 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 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων για 45 ημέρες» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 73.470,00 € 

συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες 

από την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 

του Ν. 4412/2016, προϋποθέσεις.  

2. Εγκρίνει το από 24-06-2020 πρακτικό της 

Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

3. Αναθέτει την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
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επισκευή μεταφορικών 

μέσων για 45 ημέρες» 

ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 73.470,00 € 

συμπεριλαμβανομένου 24% 

Φ.Π.Α.» 

 

μέσων για 45 ημέρες», στον οικονομικό φορέα 

ΚΟΥΡΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, με τελική τιμή 

προσφοράς 72.735,30 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, διότι η υποβληθείσα προσφορά του 

καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης και ευρίσκεται εντός της εκτιμώμενης 

αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με 

την αριθμ. 129/2020 απόφασή της. 

4. Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που 

καθορίσθηκαν στην αριθμ. 129/2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης 

 

137/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης για 

τον ορισμό υπολόγου για την 

είσπραξη χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής 

για την καταβολή 

ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ 

για τακτοποίηση 

αυθαιρέτων κτισμάτων και 

εγκαταστάσεων στο γήπεδο 

ποδοσφαίρου Αγίου Θωμά». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος 

προπληρωμής συνολικού ύψους 15,00 € για 

την πληρωμή της δαπάνης που αφορά στο 

ανταποδοτικό τέλος ΤΕΕ για τακτοποίηση 

αυθαιρέτων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στο 

γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Θωμά. 

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 της 

δαπάνης που αφορά στο ανταποδοτικό τέλος 

ΤΕΕ για την έκδοση οικοδομικής άδειας για 

εργασίες αποκατάστασης ανατολικού τμήματος 

κτηρίου Γυμνασίου – Σχηματαρίου. 

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού 

από τo δημοτικό υπάλληλο η 24
η
 Σεπτεμβρίου 

2020.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας και την υπογραφή των σχετικών 

εγγράφων. 
 

138/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών, της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 87858 για 

την ανάθεση εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: «Μελέτες 

για το έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση και αξιοποίηση 

παλαιού Δημαρχείου 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Αναβάλει την έγκριση του από 20/05/2020 

πρακτικό ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών, του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

87858, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 

με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση και αξιοποίηση παλαιού 

Δημαρχείου Σχηματαρίου», ως προς το τμήμα 

κατάταξης των συμμετεχόντων. 

2. Εγκρίνει την εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 88, 89 του Ν. 4412/2016, περί 

δικαιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της 

ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

«ΑΝΑΠΛAΣΗ» Α.Ε., «ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με δ.τ. 

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΜ ΕΠΕ», «ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΟΤΣΩΝΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ. 

3. Καλεί την ένωση οικονομικών φορέων 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

«ΑΝΑΠΛAΣΗ» Α.Ε., «ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με δ.τ. 

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΜ ΕΠΕ», «ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΟΤΣΩΝΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ, όπως σε 

αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών 

ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας 

απόφασης, προσκομίσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την δικαιολόγηση της 

προσφοράς. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

139/2020  Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της μελέτης, 

την κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης και τη 

συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων Δ.Ε. Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 7/2020 μελέτη που 

συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Τανάγρας σχετικά με το έργο: 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων Δ.Ε. Τανάγρας». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 257/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

Τανάγρας το ποσό των 100.000,00 € θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 02.25.7326.04 με τίτλο: «Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε. 

Τανάγρας» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

του Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2020 

και το ποσό των 259.600,00 € τον αντίστοιχο 

Κ.Α. έτους 2021. 

2. Το έργο να εκτελεστεί με ανοικτό διαγωνισμό 

του άρθρου 27 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.2α του  Ν.4412/2016 με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 

ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και 

του προϋπολογισμού. 

3. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Τανάγρας» και 

συντάσσει τους όρους διακήρυξης. 
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Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η 16/7/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

20/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. 

4. Μετά το από 18/06/2020 πρακτικό κλήρωσης 

του ΜΗΜΕΔ  μέλη της επιτροπής ορίζονται οι 

εξής: 

Τακτικά μέλη : 

- Γεώργιος Παλόγος, Π.Ε. Μηχανολόγων 

Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Θηβαίων. 

- Γεώργιος Κοπανιας, Τ.Ε. Μηχανολόγων 

Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Διστόμου – 

Αράχωβας- Αντίκυρας. 

- Χαράλαμπος Λαγογιάννης, Τ.Ε. 

Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου 

Διστόμου – Αράχωβας- Αντίκυρας. 

Αναπληρωματικά μέλη : 

- Λεμονιά Σταματάκη, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Ορχομενού. 

- Αγγελική Αγγελοπούλου, Π.Ε. Μηχανικών 

Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών, 

υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων. 

- Σταυρούλα Λογαρα, Π.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων.  

 

Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο 

Γεώργιος Παλόγος, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, 

υπάλληλος Δήμου Θηβαίων, με αναπληρωτή τον κ. 

Γεώργιος Κοπανιας, Τ.Ε. Μηχανολόγων 

Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Διστόμου – 

Αράχωβας- Αντίκυρας. 

 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της, το από 18/06/2020 

πρακτικό κληρώσεως ΜΗΜΕΔ. 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

140/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την 

κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια υλικών 

συντήρησης και επισκευής 

κοινοχρήστων χώρων στις 

παραλίες». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 8688/16-06-2020 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που 

αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού 

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης και 

επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις 

παραλίες». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια υλικών συντήρησης και 
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επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις 

παραλίες», στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία  URBAN INNOVATIONS  Μ.  ΙΚΕ 

με τελική τιμή προσφοράς 43.874,92 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

141/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την 

κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 8789/17-06-2020 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά 

στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία HELESI με 

τελική τιμή προσφοράς 71.053,24 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

142/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

τον ορισμό υπολόγου 

είσπραξης εντάλματος 

προπληρωμής για τη 

διενέργεια ανανέωσης 

ποσού σε τρεις πομποδέκτες 

FAST– PASS». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής. 

2. Ορίζει υπόλογο τον δημοτικό υπάλληλο κ. 

Μοντζολή Γεώργιο του Ανδρέα για την 

είσπραξη του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής συνολικού ύψους 1.800,00 €, για 

την διενέργεια ανανέωσης ποσού για την 

διέλευση σε αυτοκινητόδρομους, σε τρεις 

πομποδέκτες FAST– PASS (ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.), 

οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στα με αριθ. 

κυκλοφορίας ΚΗΥ 6277, ΚΗΥ 6252 & ΚΗΥ 

4453 οχήματα του δήμου μας. 

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού 

από τo δημοτικό υπάλληλο η 24
η
 Σεπτεμβρίου 

2020.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

143/2020  «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 185/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 

συνολικού ύψους 2.500,00 € που εκδόθηκε στο 

όνομα του υπαλλήλου κ. Μάρη Δημήτριου του 

Γεωργίου, και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε 

ευθύνης για το ένταλμα αυτό. 
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144/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την ορθή επανάληψη της υπ’ 

αριθ. 106/2020 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα: «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: 
 

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ 

αριθ. 106/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, η οποία 

τροποποιείται στο αποφασιστικό μέρος ως εξής: 

 

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 Α.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 την ορθή επανάληψη του 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 

επωνυμία HELLASOD Α.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 
 

145/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο 

άσκησης του ένδικου μέσου 

της έφεσης κατά της υπ’ 

αριθ. 6/2020 απόφασης του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Θηβών καθώς και να 

παραστεί κατά τη συζήτηση 

αυτής ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασης του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών, η οποία 

εκδόθηκε επί της από 10/12/2018 ασκηθείσας 

από το Δήμο αγωγής κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

2. Αναθέτει Αναθέτει στους δικηγόρους Κώστα 

Κουντουριώτη του Ευαγγέλου και Δήμητρα 

Κουντουριώτη του Κων/νου με Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 
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Ευβοίας». 

 

130, την εντολή και πληρεξουσιότητα να 

ασκήσουν το ένδικο μέσο της έφεσης, είτε ο 

πρώτος είτε η δεύτερη ως πληρεξούσιοι 

δικηγόροι του Δήμου Τανάγρας, κατά της υπ’ 

αριθ. 6/2020 απόφασης του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Θηβών, η οποία εκδόθηκε επί της 

από 10/12/2018 ασκηθείσας από το Δήμο 

αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς 

και να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής 

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας, 

όποτε αυτή οριστεί. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 927,00 € 

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

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

Τανάγρας, οικονομικού έτους 2020. 

Με την πίστωση αυτή θα καλυφθούν η άσκηση 

έφεσης, η παράσταση και οι προτάσεις ενώπιον 

του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας, η σύνταξη 

ένορκης βεβαίωσης καθώς και τα έξοδα δύο 

κοινοποιήσεων.   

3. Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν 

στο όνομα των δικαιούχων, με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

146/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την διαγραφή οφειλών 

ύδρευσης – αποχέτευσης με 

βάση την 1/2020 απόφαση 

της Επιτροπής Ύδρευσης 

Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Α.    Με βάση την 1/2020 απόφαση της Επιτροπής 

Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας  

1. Διαγράφει την οφειλή του κ. Αργυρού 

Αναστάσιου του Ηλία με ΑΦΜ 050866159 

ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ και έξι λεπτών 

(75,06 €) από τον ΧΚ 1482/2019, και ποσού 

δεκαοκτώ ευρώ και ενός λεπτού (18,01 €) από 

τον ΧΚ 1483/2019,  μαζί με τυχόν 

προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία 

διαγραφής. 

2. Διαγράφει την οφειλή του κ. Μάρη Κων/νου -

Μιχαήλ του Ιωάννη  με ΑΦΜ 121637605 

ποσού εκατόν σαράντα τρία ευρώ και τριάντα 

λεπτών (143,30 €) από τον ΧΚ 1118/2018, και 

ποσού δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών 

(2,87 €) από τον ΧΚ 1119/2018,  μαζί με τυχόν 

προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία 

διαγραφής. 

3. Διαγράφει την οφειλή του κ. Ανδριανού 

Νικόλαου του Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 

017666428 ποσού σαράντα ευρώ και 

εβδομήντα τριών λεπτών (40,73 €) από τον ΧΚ 

578/2013, και ποσού εννέα ευρώ και 
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εβδομήντα τριών λεπτών (9,73 €) από τον ΧΚ 

585/2013,  μαζί με τυχόν προσαυξήσεις μέχρι 

την ημερομηνία διαγραφής. 

4. Διαγράφει την οφειλή του κ. Θεοδώρου 

Αθανάσιου του Βασιλείου με ΑΦΜ 

050240490 ποσού εκατό εξήντα δύο ευρώ και 

ογδόντα οκτώ λεπτών (162,88 €) από τον ΧΚ 

573/2013, και ποσού είκοσι ένα ευρώ και δέκα 

τεσσάρων λεπτών (21,14 €) από τον ΧΚ 

586/2013,  μαζί με τυχόν προσαυξήσεις μέχρι 

την ημερομηνία διαγραφής. 

5. Διαγράφει την οφειλή του κ. Καπάκα 

Κων/νου του Αναστασίου με ΑΦΜ 

039361287 ποσού εξήντα τεσσάρων ευρώ 

(64,00 €) από τον ΧΚ 1075/2017, ποσού έξι 

ευρώ (6,00 €) από τον ΧΚ 1076/2017,  ποσού 

δέκα έξι ευρώ (16,00 €) από  τον Χ.Κ. 

1078/2017 και ποσού τεσσάρων ευρώ (4,00 €) 

από  τον Χ.Κ. 1079/2017 μαζί με τυχόν 

προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία 

διαγραφής. 

6. Διαγράφει την οφειλή του κ. Σταθάτου 

Χρήστου του Παναγιώτη με ΑΦΜ 

027665685 ποσού σαράντα οκτώ ευρώ και 

εξήντα τεσσάρων λεπτών (48,64 €)  από τον 

ΧΚ 86/2010, ποσού τριάντα τριών ευρώ και 

ογδόντα λεπτών (33,80 €) από τον ΧΚ 

88/2010,  ποσού εβδομήντα ένα ευρώ και 

εξήντα πέντε λεπτών (71,65 €) από  τον Χ.Κ. 

131Β/2010 και ποσού σαράντα πέντε ευρώ και 

είκοσι τεσσάρων λεπτών (45,24 €) από  τον 

Χ.Κ. 134/2010 μαζί με τυχόν προσαυξήσεις 

μέχρι την ημερομηνία διαγραφής. 

7. Διαγράφει την οφειλή του κ. Φακίτσας 

Αλέξανδρος του Αποστόλου  με ΑΦΜ 

02066258 ποσού είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) 

από τον ΧΚ 969/2016, ποσού εκατό ευρώ και 

ογδόντα τεσσάρων λεπτών (100,84 €) από τον 

ΧΚ 967/2016,  και ποσού σαράντα ευρώ 

(40,00 €) από  τον Χ.Κ. 970/2016 μαζί με 

τυχόν προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία 

διαγραφής. 

8. Διαγράφει την οφειλή της εταιρείας Ελληνικά 

Καλώδια με ΑΦΜ 094039428, σε διαμέρισμα 

που διαμένει ο κ. Σελούλης Αθανάσιος του 

Χρήστου, ποσού εκατό ένα ευρώ (101,00 €) 

από τον ΧΚ 819/2015, ποσού εννέα ευρώ και 

είκοσι λεπτών (9,20) από τον ΧΚ 820/2015, 

ποσού  τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(31,80 €) από τον Χ.Κ. 822/2015 και ποσού 

εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (9,27 €) 

από  τον Χ.Κ. 823/2015 μαζί με τυχόν 

προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία 
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διαγραφής. 

9. Διαγράφει την οφειλή του κ. Βόγγελη 

Λάμπρου του Ηλία με ΑΦΜ 072842345 

ποσού εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ (164,00 

€) από τον ΧΚ 675/2014 και ποσού είκοσι 

ευρώ (20,00 €)  από τον ΧΚ 676/2014,  μαζί 

με τυχόν προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία 

διαγραφής. 

10. Διαγράφει την οφειλή του κ. Γιαλού Ιωάννη 

του Δημητρίου  με ΑΦΜ 010799413 ποσού 

δέκα έξι ευρώ και είκοσι ενός λεπτού (16.21 €)  

από τον ΧΚ 379/2012, ποσού τριών ευρώ και 

εβδομήντα τριών λεπτών (3,73 €) από τον ΧΚ 

380/2012,  ποσού πενήντα ευρώ και ενενήντα 

λεπτών (50,90) από  τον Χ.Κ. 421/2012 , 

ποσού έντεκα ευρώ και εβδομήντα ενός 

λεπτών (11,71 €) από  τον Χ.Κ. 422/2012, 

ποσού τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών 

λεπτών (35,63 €) από  τον Χ.Κ. 476/2013, 

ποσού οκτώ ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (8,19 

€) από  τον Χ.Κ. 477/2013, ποσού εξήντα 

ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (60,22 €) από  τον 

Χ.Κ. 553/2013και ποσού δέκα τριών ευρώ και 

ογδόντα πέντε λεπτών (13,85 €)  από  τον Χ.Κ. 

554/2013 μαζί με τυχόν προσαυξήσεις μέχρι 

την ημερομηνία διαγραφής. 

11. Διαγράφει την οφειλή του κ. Σύρμα 

Σωτήριου του Σπυρίδωνα  με ΑΦΜ 

036754378 ποσού οκτώ ευρώ και εβδομήντα 

δύο λεπτών (8,72 €) από τον Χ.Κ. 1522/2018 

και ποσού δύο ευρώ και εννέα λεπτών (2,09 €) 

από τον ΧΚ 1523,  μαζί με τυχόν 

προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία 

διαγραφής. 

Β. Όσον αφορά στα υπ’ αρ.πρ.11559/2019 και 

21026/2019 αιτήματα της κ. Ανυφαντή Αφροδίτης 

του Επαμεινώνδα  με ΑΦΜ 105080699,  για τα 

οποία η Επιτροπή Ύδρευσης γνωμοδοτεί ότι θα 

πρέπει να της επιστραφεί το ποσό εκατόν ογδόντα 

επτά ευρώ (187,00 €) για το β' εξάμηνο του 2016, το 

ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) για το α' εξάμηνο 

του 2017 και το ποσό των τριακοσίων είκοσι ευρώ 

(320,00 €) για β' εξάμηνο του 2017, η Οικονομική 

Επιτροπή είναι αναρμόδια να αποφασίσει και 

παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

147/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την παροχή πάγιας 

προκαταβολής στις Τοπικές 

Κοινότητες του δήμου μας 

και τον ορισμό υπολόγων 

για τη διαχείρισή τους». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Συστήνει πάγια προκαταβολή για τη Δημοτική 

Κοινότητα Οινοφύτων ποσού 4.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 

Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων 

κ. Κατσιφής Χρήστος του Γεωργίου, στο όνομα 

του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό 
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ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές 

σε βάρος αυτής.  

2. Συστήνει πάγια προκαταβολή για τη Δημοτική 

Κοινότητα Σχηματαρίου ποσού 4.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, την 

Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Σχηματαρίου κ. Χόντζια Ουρανία του 

Γεωργίου, στο όνομα της οποίου θα εκδοθεί το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα και η οποία θα 

ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής.  

3. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Θωμά ποσού 2.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, την 

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά 

κ. Καββά Βασιλική του Αθανασίου, στο όνομα 

της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό 

ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές σε 

βάρος αυτής.  

4. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Άρματος ποσού 2.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Άρματος κ. 

Μελετίου Γρηγόριο, στο όνομα του οποίου θα 

εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο 

οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής.  

5. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Ασωπίας ποσού 2.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας κ. 

Κουρουμπέτση Αγαθό, στο όνομα του οποίου 

θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο 

οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής.  

6. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Δάφνης ποσού 1.000,00 € και ορίζει 

υπόλογο για τη διαχείριση της, τον Πρόεδρο της 

Τοπικής Κοινότητας Δάφνης κ. Φαρμάκη 

Κωνσταντίνο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί 

το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα 

ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής.  

7. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Καλλιθέας ποσού 2.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας κ. 

Καφούνη Γεώργιο του Κων/νου, στο όνομα του 

οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό 

ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές 

σε βάρος αυτής.  

8. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Πύλης ποσού 2.000,00 € και ορίζει 

υπόλογο για τη διαχείριση της, τον Πρόεδρο της 

Τοπικής Κοινότητας Πύλης κ. Λάμπρου 

Γεώργιο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα 
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ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής.  

9. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Σκούρτων ποσού 2.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων κ. 

Ίσσαρη Βασίλειο, στο όνομα του οποίου θα 

εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο 

οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής.  

10. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Στεφάνης ποσού 1.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης κ. 

Φιλλιπή Ιωάννη, στο όνομα του οποίου θα 

εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο 

οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής.  

11. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Τανάγρας ποσού 2.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας κ. 

Μπελεγράτη Αντώνιο του Ανδρέα, στο όνομα 

του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό 

ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές 

σε βάρος αυτής.  

12. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Δηλεσίου Οινοφύτων ποσού 

2.000,00 € και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση 

της, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 

Δηλεσίου Οινοφύτων κ. Μπιμπίκο Στέφανο, στο 

όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό 

χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις 

πληρωμές σε βάρος αυτής.  

13. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Δηλεσίου Σχηματαρίου ποσού 

4.000,00 € και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση 

της, την Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 

Δηλεσίου Σχηματαρίου κ. Γραμματικού 

Κυριακή, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα και η οποία θα 

ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής.  

14. Οι υπόλογοι διενεργούν τις πληρωμές, χωρίς να 

απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.  

15. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την 

πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια  

των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους 

οικείους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού έχουν ως εξής:  

 ΚΑ 02.20.6262.04 με τίτλο: «Επείγουσα 

αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού (άρθρ. 82, περ. δ) Δ.Ε. 

Σχηματαρίου» έως του ποσού των 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.20.6262.05 με τίτλο: «Επείγουσα 

αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού (άρθρ. 82, περ. δ) Δ.Ε. 
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Οινοφύτων» έως του ποσού των 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.20.6262.06 με τίτλο: «Επείγουσα 

αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού (άρθρ. 82, περ. δ) Δ.Ε. 

Δερβενοχωρίων» έως του ποσού των 

4.000,00 € 

 ΚΑ 02.20.6262.07 με τίτλο: «Επείγουσα 

αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού (άρθρ. 82, περ. δ) Δ.Ε. 

Τανάγρας» έως του ποσού των 4.000,00 € 

 ΚΑ 02.20.6262.16 με τίτλο: «Επείγουσα 

αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού (άρθρ. 82, περ. δ) Δ.Ε. 

Δηλεσίου» έως του ποσού των 4.000,00 € 

 ΚΑ 02.25.6262.66 με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ζημιών επείγοντος χαρακτήρας στο δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρ. 82, περ. γ) 

Δ.Ε. Δηλεσίου» έως του ποσού των 2.000,00 

€ 

 ΚΑ 02.25.6262.67 με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ζημιών επείγοντος χαρακτήρας στο δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρ. 82, περ. γ) 

Δ.Ε. Σχηματαρίου» έως του ποσού των 

6.000,00 € 

 ΚΑ 02.25.6262.68 με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ζημιών επείγοντος χαρακτήρας στο δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρ. 82, περ. γ) 

Δ.Ε. Τανάγρας» έως του ποσού των 4.000,00 

€ 

 ΚΑ 02.25.6262.69 με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ζημιών επείγοντος χαρακτήρας στο δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρ. 82, περ. γ) 

Δ.Ε. Δερβενοχωρίων» έως του ποσού των 

4.000,00 € 

 ΚΑ 02.25.6262.70 με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ζημιών επείγοντος χαρακτήρας στο δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρ. 82, περ. γ) 

Δ.Ε. Οινοφύτων» έως του ποσού των 

4.000,00 € 

 ΚΑ 02.30.6262.27 με τίτλο: «Επείγουσες 

εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών 

& κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων 

(άρθρ. 83, παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. Δηλεσίου» 

έως του ποσού των 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.30.6262.28 με τίτλο: «Επείγουσες 

εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών 

& κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων 

(άρθρ. 83, παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. Οινοφύτων» 

έως του ποσού των 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.30.6262.29 με τίτλο: «Επείγουσες 

εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών 

& κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων 

(άρθρ. 83, παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. Σχηματαρίου» 
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έως του ποσού των 6.000,00 € 

 ΚΑ 02.30.6262.30 με τίτλο: «Επείγουσες 

εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών 

& κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων 

(άρθρ. 83, παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. Τανάγρας» 

έως του ποσού των 4.000,00 € 

 ΚΑ 02.30.6262.31 με τίτλο: «Επείγουσες 

εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών 

& κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων 

(άρθρ. 83, παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. 

Δερβενοχωρίων» έως του ποσού των 

4.000,00 € 
16. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η 

τακτοποίηση του υπολόγου θα γίνουν σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/06 

και των άρθρων 35-37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. 

17. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

148/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και την 

κατάρτιση των όρων 

δημοπράτησης για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικού 

χώρου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 12/2020 τεχνική 

μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών 

Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια οργάνων γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου», προϋπολογισμού δαπάνης 

74.344,20 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας 

το ποσό των 74.344,20 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 

εξόδων 02.15.7135.07  με τίτλο: «Προμήθεια 

οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου» για 

το έτος 2020. 

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη 

αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια οργάνων γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 

59.955,00 πλέον Φ.Π.Α. και συντάσσει τους 

όρους της διακήρυξης ως κατωτέρω. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά  για το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο (Παμ. 

Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας – 

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), 10η Ιουλίου 
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2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 

10:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι 

δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους 

αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις 

αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν 

ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι 

και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : 

Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
 

149/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και την 

κατάρτιση των όρων 

δημοπράτησης για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια αδρανών 

υλικών». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 48/2020 τεχνική 

μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών 

Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια αδρανών υλικών», 

προϋπολογισμού δαπάνης 73.788,68 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

Τανάγρας το ποσό των 50.000,00 € θα βαρύνει 

τον Κ.Α. εξόδων 02.15.7135.07  με τίτλο: 

«Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικού 

χώρου» για το έτος 2020 και το ποσό των 

23.788,68 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. για 

το έτος 2021. 

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη 

αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια αδρανών υλικών»,  

προϋπολογισμού δαπάνης 59.507,00 πλέον 

Φ.Π.Α. και συντάσσει τους όρους της 

διακήρυξης ως κατωτέρω. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά  για το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο (Παμ. 

Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας – 

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την 13η 

Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 
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10:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι 

δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους 

αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις 

αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν 

ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι 

και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : 

Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
 

150/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την συγκρότηση επιτροπής 

διεξαγωγής διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για 

την εκπόνηση της μελέτης 

με τίτλο: «Μελέτη για το 

έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση σχολικών 

κτιρίων Γυμνασίου – 

Λυκείου Σχηματαρίου και 

μελέτη γεωθερμίας αυτών 

ιδιοκτησίας Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

ενεργειακής αναβάθμιση σχολικών κτιρίων 

Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου και μελέτη 

γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας Δήμου Τανάγρας» 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, και αποτελείται από τους: 

Τακτικά μέλη : 

- Τσιώνης Ανέστης, Μηχανολόγος Μηχανικός 

Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Τανάγρας. 

- Κωστόπουλος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός 

Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Τανάγρας. 

- Μάμαλης Γεώργιος του Αντωνίου, Πολιτικός 

Μηχανικός, μέλος Τ.Ε.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη : 

- Νίκα Σωτηρία του Αθανασίου, Πολιτικός 

Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Τανάγρας. 

- Νίκα Σωτηρία του Νικολάου, Μηχανολόγος 

Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Τανάγρας 

- Ξανθάκης Πέτρος του Μιχαήλ, Μηχανολόγο 

Μηχανικό, μέλος Τ.Ε.Ε. 

 

Ως Πρόεδρος ορίζεται ο Τσιώνης Ανέστης, 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., με αναπληρωτή τον 

Κωστόπουλο Ιωάννη – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. 

 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της, το από 18/06/2020 

πρακτικό κλήρωσης του Δήμου Τανάγρας, και το 

υπ. αριθ. 9001/19.06.2020 έγγραφο του ΤΕΕ. 
 

151/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής και 

πληρεξουσιότητας σε 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Αναθέτει στους δικηγόρους Κώστα 

Κουντουριώτη του Ευαγγέλου και Δήμητρα 
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δικηγόρο να καταθέσει 

αίτηση λήψης 

ασφαλιστικών μέτρων νομής 

κατά της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΘΑΛΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 

καθώς και να ασκήσει 

τακτική αγωγή νομής κατά 

της ως άνω εταιρείας». 

 

Κουντουριώτη του Κων/νου με Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 

130, κατοίκους Θηβών Αμφίωνος 30, και δίνει 

την εντολή και  πληρεξουσιότητα να ασκήσουν, 

λόγω του κατεπείγοντος, Αίτηση Λήψης 

Ασφαλιστικών μέτρων νομής, είτε ο πρώτος είτε 

η δεύτερη ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του 

Δήμου Τανάγρας κατά της Εταιρίας «ΘΑΛΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με 

αίτημα :  

- Να αναγνωρισθεί προσωρινά ο Δήμος 

νομέας της καταλειφθείσας από την εταιρία  

«ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΘΑΛΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ» της δημοτικής 

έκτασης συνολικού εμβαδού  485257,50 τ.μ. 

στη θέση «Ρόκανι-Καφα» της Δημοτικής 

ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου 

Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας 

Βοιωτίας όπως αποτυπώνεται στην υπ΄αριθμ 

60/2540/2020 άδεια περιβαλλοντικών όρων 

της ως άνω εταιρίας.  

- Να  διαταχθεί η αποβολή της καθ’ ής και 

κάθε τρίτου επ’ ονόματι  αυτής κατέχοντος ή 

εξ αυτής  έλκοντος δικαιώματα από την 

καταληφθείσα  δημοτική  έκταση συνολικού 

εμβαδού  485257,50 τ.μ. στη θέση «Ρόκανι-

Καφα» της Δημοτικής ενότητας 

Δερβενοχωρίων, να υποχρεωθεί αύτη να άρει 

την δι’ αποβολής   προσβολή της νομής  του 

Δήμου, να υποχρεωθεί να  αποδώσει στο 

Δήμο αυτήν την έκταση, να εγκατασταθεί ο 

Δήμος  στη νομή της  καθώς  και  να 

υποχρεωθεί αύτη  να   επαναφέρει  τα 

πράγματα στην προτέρα της παράνομης 

επεμβάσεώς της κατάσταση, με  δικά της 

έξοδα. 

- Να απειληθεί κατά των νομίμων  

εκπροσώπων και διαχειριστών της  καθ’ ής 

προσωπική κράτηση διάρκειας έξι (6) μηνών  

και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) 

ευρώ για κάθε παραβίαση της 

εκδοθησόμενης απόφασης και για κάθε  νέο 

διαταρακτικό της νομής  του Δήμου γεγονός 

με την τυχόν συνέχιση των εργασιών (όπως 

ενδεικτικά   οικοδομικές κατασκευές, 

εγκατάσταση ανεμογεννητριών, διάνοιξη 

αγωγών για τοποθέτηση καλωδίων, 

κατασκευή  περίφραξης κ.λ.π.).    

- Να ζητηθεί η έκδοση  προσωρινής διαταγής 

από το  Δικαστήριο για  τη διακοπή όλων 

των οικοδομικών και άλλων  συναφών 

εργασιών  εγκατάστασης ανεμογεννητριών, 

διάνοιξης αγωγών τοποθέτησης καλωδίων,  
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περιφράξεως κλπ από την καθ’ ής ή από 

οποιονδήποτε εξ αυτής έλκει δικαιώματα 

εργολάβο ή υπεργολάβο  επί της πιο πάνω 

δημοτικής  έκτασης,  μέχρι την έκδοση 

απόφασης επί της παρούσας αιτήσεως. 

- Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική  

δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου  

δικηγόρου.  

- Παράλληλα, για την οριστική λύση του 

σοβαρού αυτού  θέματος,  να ασκηθεί 

τακτική αγωγή  νομής κατά της ως άνω 

εταιρίας, καθώς και κάθε άλλης εταιρείας 

που έχει εγκαταστήσει στη θέση αυτή 

ανεμογεννήτριες, με την οποία να ζητηθεί η 

απόδοση της νομής της δημοτικής έκτασης 

στο Δήμο, η καταβολή αποζημίωσης και η 

καταδίκη της στα δικαστικά έξοδα και 

αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του 

Δήμου.Επίσης λόγω της σοβαρότητος του 

θέματος και της αμφισβήτησης των νομίμων 

τίτλων του Δήμου από το Δασαρχείο και τη 

Δ/νση Δασών Νομού Βοιωτίας ως 

εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου, και 

που αφορά η αμφισβήτηση αυτή σε όλες τις 

ΔΑΣΙΚΕΣ και ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ- 

ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ εκτάσεις που δεν έχουν το 

χαρακτήρα ΕΘΝΙΚΟΥ  ΔΑΣΟΥΣ και  που 

ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και 

κατοχή στο Δήμο ως νόμιμο διάδοχο των 

Κοινοτήτων με βάση τους Νόμους ΚΘ/1864 

και ΔΝΖ/1912, να δοθεί η εντολή σε 

δικηγόρο για να ασκηθεί κατά του Δημοσίου 

και παντός εξ αυτού έλκοντος δικαιώματα, 

αναγνωριστική αγωγή κυριότητας  των 

εκτάσεων που βρίσκονται μέσα στην 

κτηματική περιφέρεια  του Δήμου και έχουν 

χαρακτήρα  δασικό, χορτολιβαδικο-

βοσκήσιμο κλπ,  πλην των Εθνικών Δασών, 

και να ζητήσουν  την επιστροφή των κάθε 

είδους ωφελημάτων που εισέπραξαν 

αχρεωστήτως και παράνομα, καθώς  και 

κάθε νόμιμη αποζημίωση κατά του 

Δημοσίου και κάθε  τρίτου, που έχει 

καταλάβει παράνομα και αυθαίρετα τέτοια  

δημοτική έκταση, όπως ενδεικτικά  κατά της 

εταιρίας  «ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΘΑΛΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ» και κάθε άλλης 

εταιρείας η τρίτου φυσικού προσώπου που 

έχουν εγκαταστήσει παράνομα και αυθαίρετα 

ανεμογεννήτριες επί των δημοτικών  

εκτάσεων . 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 
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υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 1.780,00 € 

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

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

Τανάγρας, οικονομικού έτους 2020. 

Με την πίστωση αυτή θα καλυφθούν όσα 

αναφέρονται αναλυτικά κάτωθι: 

  Τα έξοδα και η αμοιβή της σύνταξης, 

κατάθεσης της Αίτησης Ασφαλιστικών 

Μέτρων, της συζήτησης και των προτάσεων 

(Σημειώματος)  καθώς και τα έξοδα 

κοινοποίησης του Δικαστικού Επιμελητή.   

 Τα έξοδα και η αμοιβή της  σύνταξης της 

αγωγής νομής, κατάθεσης και σύνταξης 

προτάσεων, καθώς και τα έξοδα 

κοινοποίησης του Δικαστικού Επιμελητή. 

 Τα έξοδα και η αμοιβή της σύνταξης της 

αναγνωριστικής αγωγής, κατάθεσης αυτής 

και σύνταξης προτάσεων, καθώς και τα 

έξοδα κοινοποίησης του Δικαστικού 

Επιμελητή. 

2. Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν 

στο όνομα των δικαιούχων, με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

 

 

  Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

              Πίκου Ευαγγελία  
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