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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) 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 25η
(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, η οποία
πραγματοποιήθηκε την 15η του μηνός Ιουλίου 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

«Περί λήψης απόφασης για Αποφασίζει ομόφωνα:
170/2020
(Ημερήσια την συγκρότηση επιτροπής
Συγκροτεί την Επιτροπή Διεξαγωγής
διεξαγωγής διαγωνισμού για
διάταξη)
την επιλογή αναδόχου για Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την
την εκτέλεση του έργου με
τίτλο:
«Διαμόρφωση
πλατειών και Κ.Χ. Δ.Ε.
Σχηματαρίου».

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση
πλατειών & Κ.Χ. χώρων Δ.Ε. Σχηματαρίου»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016, και αποτελείται από τους:
Τακτικά μέλη :
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ως Πρόεδρος,
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΠΑΝΙΑΣ ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ως μέλος,
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕ
Τοπογράφων
Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ
[1]

ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ως
μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη :
 ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
 ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ
Μηχανικών
Μεταλλείων
Μεταλλουργών
Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΟΓΑΡΑ ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Ως Πρόεδρος ορίζεται ο Γεώργιος Παλογος,
Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, με αναπληρωτή τον
Γεώργιο Κοπανια – Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό
Τ.Ε.
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της, το από 07/07/2020
Πρακτικό Κληρώσεως ΜΗΜΕΔ.

171/2020

«Περί λήψης απόφασης για Αποφασίζει ομόφωνα:
την έγκριση του υπ’ αριθ. 3
πρακτικού
ελέγχου 1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
δικαιολογητικών
αναδόχου, του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ
κατακύρωσης του ανοιχτού
86208, «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο
ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
της
Δ.Κ.
Οινοφύτων»,
ενδεικτικού
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86208, για
προϋπολογισμού
δαπάνης
322.580,00
€ πλέον
την
εκτέλεση
της
Φ.Π.Α. 24%.
προμήθειας
με
τίτλο:
2.
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού
«Κατασκευή
χλοοτάπητα
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ
στο γήπεδο της Δ.Κ.
86208, για την εκτέλεση της προμήθειας με
Οινοφύτων»
τίτλο: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο
της Δ.Κ. Οινοφύτων» στον οικονομικό φορέα
με την επωνυμία HELLASOD Α.Ε. με α/α
προσφοράς 171615, ο οποίος προσέφερε για
την εκτέλεσή της το ποσό των 312.903,00 €
πλέον ΦΠΑ (ήτοι 387.999,72 € με Φ.Π.Α.
24%).
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση
της παρούσας.

172/2020

«Περί λήψης απόφασης για
την έγκριση της υπ’ αριθ.
22/2020
απόφασης
του
Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.Τ., με θέμα «Λήψη
απόφασης
για
τη
3η
Τροποποίηση
προϋπολογισμού
ΕσόδωνΕξόδων
2020
της
Δημοτικής
Κοινωφελούς
Επιχείρησης
Τανάγρας
(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)».

Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 22/2020
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας
(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη 3η
Τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων
2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)», όπως η
εν λόγω
απόφαση προσαρτάται στην παρούσα απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ως συνημμένο έγγραφο,
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
[2]

173/2020

Περί λήψης απόφασης για Αποφασίζει ομόφωνα:
την κατάρτιση των όρων
διακήρυξης
και
τη 1. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοικτού
διαγωνισμού, μέσω του εθνικού συστήματος
συγκρότηση
επιτροπής
ηλεκτρονικών
δημοσίων
συμβάσεων
διαγωνισμού
για
την
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για
την
επιλογή
αναδόχου
εκτέλεση του έργου με
κατασκευής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα
τίτλο: «Εσωτερική οδοποιϊα
Δ.Κ. Σχηματαρίου» και συντάσσει τους όρους
Δ.Κ. Σχηματαρίου».
διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 31/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00
π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
03/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ
2. Μετά το από 06/07/2020 πρακτικό κλήρωσης
του ΜΗΜΕΔ μέλη της επιτροπής ορίζονται οι
εξής:
Τακτικά μέλη :
- Σταυρούλα Λογαρα, Π.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων.
- Ευαγγελία Μπάτσου, Τ.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων.
- Μαρία
Παπαζάχου,
Τ.Ε.
Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.
Αναπληρωματικά μέλη :
- Δήμητρα Βήττα, Π.Ε. Μηχανολόγων
Μηχανικών, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.
- Παναγιώτα Σκονδρα, Τ.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.
- Ρεγγίνα Σωτηροπούλου, Π.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων.
Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.
Σταυρούλα Λογαρα, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,
υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων, με αναπληρώτρια την
κ. Ευαγγελία Μπάτσου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,
υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση
της παρούσας.

174/2020

Περί λήψης απόφασης για Αποφασίζει ομόφωνα:
την κατάρτιση των όρων
διακήρυξης
και
τη 1. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοικτού
διαγωνισμού, μέσω του εθνικού συστήματος
συγκρότηση
επιτροπής
ηλεκτρονικών
δημοσίων
συμβάσεων
διαγωνισμού
για
την
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεση του έργου με
[3]

τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις
οδού
προς
ΠΥΡΚΑΛ,
Στεφάνης
–
Σκούρτων,
Νεκροταφείου
–
Περιφερειακού Δάφνης &
Σκούρτα
Πύλης
Δ.Ε.
Δερβενοχωρίων
και
Τζιγκουράτι».

175/2020

κατασκευής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις
οδού προς ΠΥΡΚΑΛ, Στεφάνης – Σκούρτων,
Νεκροταφείου – Περιφερειακού Δάφνης &
Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων και
Τζιγκουράτι» και συντάσσει τους όρους
διακήρυξης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 01/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
04/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ
2. Μετά το από 07/07/2020 πρακτικό κλήρωσης
του ΜΗΜΕΔ μέλη της επιτροπής ορίζονται οι
εξής:
Τακτικά μέλη :
- Παναγιώτης Βαρσάμης, Π.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Θηβαίων.
- Γιώργος Στάμου, Τ.Ε. Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών,
υπάλληλος
Δήμου Ορχομενού.
- Αγγελική Αγγελοπούλου, Π.Ε. Μηχανικών
Μεταλλείων Μεταλουργών Μηχανικών,
υπάλληλος Δήμου Λεβαδεών.
Αναπληρωματικά μέλη :
- Χρήστος Τυρινόπουλος, Π.Ε. Μηχανολόγων
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Θηβαίων.
- Μαρία
Πατσαλη,
Τ.Ε.
Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.
- Ιωάννης Κομποτης, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων.
Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ.
Παναγιώτης
Βαρσάμης,
Π.Ε.
Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Θηβαίων, με
αναπληρώτρια τον κ. Γιώργος Στάμου, Τ.Ε.
Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών,
υπάλληλος Δήμου Ορχομενού.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση
της παρούσας.

«Περί λήψης απόφασης για Αποφασίζει ομόφωνα:
την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών
και
την 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που συνέταξε
κατάρτιση
των
όρων
το γραφείο προμηθειών του Τμήματος
δημοπράτησης
για
την
Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου – Προμηθειών,
προμήθεια γάλακτος και
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
τροφίμων
του
ΝΠΔΔ
[4]

«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» &
του Δήμου Τανάγρας».

μας για την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων
του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 42.778,18
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%
Το ποσό των 5.650,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.20.6061.01 με τίτλο: «Παροχές ένδυσης
(ένδυση
εργατοτεχνικού
και
ένστολου
προσωπικού γάλα) 2020» και το ποσό των
12.174,05 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.25.6061.04
με τίτλο:
«Παροχές
ένδυσης
(ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού γάλα)
2020, προϋπολογισμού έτους 2020.
Το ποσό των 9.040,00 € και το ποσό των
15.914,13 € θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α.
προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 316/2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που συνέταξε
το Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» για την προμήθεια ειδών σίτισης
(παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου,
αρτοποιείου, κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά,
κ.λ.π.) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών
του Ν.Π.Δ.Δ., προϋπολογισμού δαπάνης
21.740,69 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
13%
Το ποσό των 21.740,69 € θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.15.6481.01 με τίτλο: «Προμήθεια συσσιτίων
(παντοπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου,
οπωρολαχανικών)», προϋπολογισμού έτους
2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2020
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που συνέταξε
το Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» για την προμήθεια γάλακτος
εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ., προϋπολογισμού
δαπάνης 2.847,60 €
συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 13%,
Το ποσό των 2.847,60 € θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.15.6063 με τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού γάλα)»,
προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 63/2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ –
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
4. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας συνοπτικού
[5]

διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά
ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
117, του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη
αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων του
ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» &
του
Δήμου
Τανάγρας»,
συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης 59.616,35 πλέον
Φ.Π.Α. και συντάσσει τους όρους της
διακήρυξης ως κατωτέρω.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό)
μπορούν
να
υποβάλλουν
προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των
υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι
στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το
σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία
του συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/16, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάση της τιμής ανά ομάδα η οποία θα δοθεί ως
εξής:
α) υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί
τοις
εκατό
(%)
επί
της
εκάστοτε
διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης
λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την
ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία
πιστοποίησης τιμών της οικείας Περιφέρειας
για
τις ομάδες : είδη οπωροπωλείου
(μαναβικής), είδη κρεοπωλείου, κατεψυγμένα
είδη, και
β) με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις
τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει
η χαμηλότερη καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών
για τα υπόλοιπα είδη της προμήθειας, ήτοι για
τις ομάδες: είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου
καθώς και του γάλακτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο (Παμ.
Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας –
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή
31η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 έως 10:30
διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται
να
υποβάλλουν
τις
προσφορές
τους
αυτοπροσώπως
ή
μέσω
νομίμως
[6]

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.

Η πρακτικογράφος
Πίκου Ευαγγελία
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