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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ης 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 27η
(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, η οποία
πραγματοποιήθηκε την 29η 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:
188/2020
(Ημερήσια την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών
και
την 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
διάταξη)
αναφέρονται στην υπ’ αυξ. αριθμό 40/2020
κατάρτιση
των
όρων

τεχνική μελέτη που συνέταξε το Τμήμα
Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας για την προμήθεια
με τίτλο: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε
είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού &
ένδυση δημοτικών αστυνόμων) 2020»,
προϋπολογισμού
δαπάνης
34.875,62
€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
• Το ποσό των 19.910,56 € θα βαρύνει τον
Κ.Α. 02.20.6063.01 με τίτλο: «Λοιπές
παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού) 2020» του εγκεκριμένου

δημοπράτησης
για
την
προμήθεια λοιπών παροχών
σε
είδος
(ένδυση
εργατοτεχνικού προσωπικού
&
ένδυση
δημοτικών
αστυνόμων) 2020».
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προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας
οικονομικού έτους 2020,
• Το ποσό των 5.514,90 € θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.25.6063.01 με τίτλο: «Λοιπές παροχές
σε
είδος
(ένδυση
εργατοτεχνικού
προσωπικού) 2020» του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας
οικονομικού έτους 2020,
• Το ποσό των 6.859,80 € θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.30.6063.01 με τίτλο: «Λοιπές παροχές
σε
είδος
(ένδυση
εργατοτεχνικού
προσωπικού) 2020» του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας
οικονομικού έτους 2020,
• Το ποσό των 2.590,36 € θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.50.6063.02 με τίτλο: «Λοιπές παροχές
σε είδος (ένδυση δημοτικών αστυνόμων)»
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2020,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 305/2020
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Δημάρχου Τανάγρας
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 λοιπών παροχών σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού &
ένδυση δημοτικών αστυνόμων) 2020»,
προϋπολογισμού
δαπάνης
34.875,62
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
συντάσσει τους όρους της διακήρυξης ως
κατωτέρω.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες και
για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο (Παμ.
Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας –
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την 31η
Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 έως 10:30 π.μ. 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 :
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Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας
Προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

189/2020

190/2020

191/2020

«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 595/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
συνολικού ύψους 200,00 € που εκδόθηκε στο όνομα
του υπαλλήλου κ. Μάρη Δημήτριου του Γεωργίου,
και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το
ένταλμα αυτό.
«Περί λήψης απόφασης για Αποφασίζει ομόφωνα:
χορήγηση
παράτασης
Τη χορήγηση
παράτασης προθεσμίας
προθεσμίας
για
την
εκτέλεση του έργου με περαίωσης στο έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών
τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δηλεσίου», δύο (2) μηνών από τη συμβατική λήξη
του έργου, δηλαδή έως την 23η Οκτωβρίου 2020,
οδών Δηλεσίου».
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του
Ν.4412/2016.
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: «Ολοκλήρωση οδού
τίτλο: «Ολοκλήρωση οδού
Πύλη – Αγ. Αθανάσιος Δ.Ε.
Πύλη – Αγ. Αθανάσιος Δ.Ε. Δερβενοχωρίων»
και συντάσσει τους όρους διακήρυξης.
Δερβενοχωρίων».
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 08/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
10/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ
2. Μετά το από 15/07/2020 πρακτικό κλήρωσης
του ΜΗΜΕΔ μέλη της επιτροπής ορίζονται οι
εξής:
Τακτικά μέλη :
- Δήμητρα Καρβούνη, Π.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων.
- Ιωάννης Μελισσάρης, Τ.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων.
- Χαράλαμπος
Λαγογιάννης,
Τ.Ε.
Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου
Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας.
Αναπληρωματικά μέλη :
- Δέσποινα Καραμουζά, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Τανάγρας.
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- Κωνσταντίνος Κοντούλης, Τ.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Τανάγρας.
- Μαρία Παγώνη, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,
υπάλληλος Δήμου Θηβαίων.
Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.
Δήμητρα
Καρβούνη,
Π.Ε.
Πολιτικών
Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων, με
αναπληρωτή τον κ. Ιωάννης Μελισσάρης, Τ.Ε.
Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου
Λεβαδέων.
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το από
15/07/2020 πρακτικό κληρώσεως ΜΗΜΕΔ.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση
της παρούσας.

192/2020

193/2020

«Περί λήψης απόφασης για
την έγκριση της αριθμ.
32/2020
απόφασης
του
Ν.Π.Δ.Δ.
«Κ.Α.Π.Η.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΔΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με
θέμα: «Λήψη απόφασης για
την έκτη (6η) αναμόρφωση
του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας,
έτους 2020».

Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 32/2020
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία: «ΚΑΠΗΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», με θέμα: «Λήψη απόφασης
για
την
έκτη
(6η)
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.

«Περί λήψης απόφασης για Αποφασίζει ομόφωνα:
την απ’ ευθείας ανάθεση
εντολής σε δικηγόρο της 1. Την απ’ ευθείας ανάθεση, για τους λόγους που
μελέτης και της παροχής
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, στη
γνωμοδότησης σχετικά με
δικηγόρο Θηβών ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ του
την
πιθανότητα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, της
ευδοκίμησης ένδικων μέσων
εντολής μελέτης και παροχής γνωμοδότησης
κατά
της
υπ’
αριθ.
σχετικά με την πιθανότητα ευδοκίμησης
Α803/2020 απόφασης του
ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α803/2020
ΣΤ΄
Τμήματος
του
απόφασης του ΣΤ΄ Τμήματος του Διοικητικού
Διοικητικού
Εφετείου
Εφετείου Πειραιά.
Πειραιά».
Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω
υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 99,20 € σε
βάρος του 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 ΘΩΜΑΪΔΑΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, με
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βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση
της παρούσας.

Η πρακτικογράφος
Πίκου Ευαγγελία

EVANGELIA PIKOU
Jul 31 2020 10:42:AM
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