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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 23ης 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 23η 

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

πραγματοποιήθηκε την 1
η
  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 

152/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της μελέτης και 

την κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Διαμόρφωση 

πλατειών & Κ.Χ. Δ.Ε. 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 6/2020 μελέτη που 

συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Τανάγρας σχετικά με το έργο: 

«Διαμόρφωση πλατειών & Κ.Χ. χώρων Δ.Ε. 

Σχηματαρίου». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 267/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

Τανάγρας το ποσό των 150.000,00 € θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 02.30.7333.07 με τίτλο: 

«Διαμόρφωση πλατειών & κοινοχρήστων 

χώρων Δ.Ε. Σχηματαρίου» του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας 

οικονομικού έτους 2020 και το ποσό των 



[2] 
 

400.619,19 € 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: «Διαμόρφωση πλατειών & 

κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σχηματαρίου» και 

συντάσσει τους όρους διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η 23/7/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

27/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

153/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της υπ’ αριθ. 

28/2020 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με 

θέμα: «Περί λήψης 

απόφασης για τη σύνταξη 

της έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του Α' 

τριμήνου του έτους 2020». 

  

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 28/2020  απόφαση του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» , με 

την οποία υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή η 

έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του  Α΄ 

τριμήνου του έτους 2020, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης. 
 

154/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της αριθμ. 

29/2020 απόφασης του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.- 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για 

την πέμπτη (5
η
) αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού του  

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας, 

έτους 2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 29/2020 

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 την πέμπτη (5
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. 
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155/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 2ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

(τελικού – τακτοποιητικού) 

του έργου  με τίτλο: 

“Αγροτική οδοποιϊα στη 

θέση «Λούτσα» Τ.Κ. 

Ασωπίας”». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

(τελικό – τακτοποιητικό) του έργου με τίτλο: 

«Αγροτική οδοποιϊα στη θέση «Λούτσα» Τ.Κ. 

Ασωπίας», ο οποίος ο οποίος κλείνει μειωτικά σε 

σχέση με την αρχική σύμβαση και συγκεκριμένα 

μειώνεται σε 77.838,27 € έναντι του ποσού των 

78.273,50 € της αρχικής σύμβασης και του 1
ου

 

Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένων  των αναλογούντων 

κονδυλίων, απροβλέπτων δαπανών και Φ.Π.Α. 
 

156/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 

πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 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 υπ’ αριθ. 3 πρακτικό ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου, του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

90431, «Προμήθεια ημιυπόγειων 

συστημάτων συλλογής σύμμεικτων 

απορριμμάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

δαπάνης 229.152,00 €   συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

90431, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια ημιυπόγειων συστημάτων 

συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων» στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε. με α/α προσφοράς 170147, ο οποίος 

προσέφερε για την εκτέλεσή της το ποσό των 

183.150,00 € πλέον ΦΠΑ (ήτοι 227.106,00 € με 

Φ.Π.Α. 24%) 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 

 

157/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και την 

κατάρτιση των όρων 

δημοπράτησης για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια 

σκυροδέματος». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 43/2020 τεχνική 

μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών 

Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια σκυροδέματος», προϋπολογισμού 

δαπάνης 73.786,20 €   συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 264/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

Τανάγρας το ποσό των 73.786,00 € θα βαρύνει 

τον Κ.Α. εξόδων 02.30.6662.03  με τίτλο: 

«Προμήθεια σκυροδέματος» για το έτος 2020. 

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας 
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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 σκυροδέματος»,  

προϋπολογισμού δαπάνης 59.505,00 πλέον 

Φ.Π.Α. και συντάσσει τους όρους της 

διακήρυξης. 

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), 17η Ιουλίου 

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  
 

158/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο 

υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου 

ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά κατά τη 

συζήτηση της από 

14/09/2018 αίτησης 

ακύρωσης που άσκησε η 

Γαρυφαλλιά Χειλάκη». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142 μέλους του 

δικηγορικού συλλόγου Θηβών, την εντολή 

εκπροσώπησης του Δήμου Τανάγρας, κατά τη 

συζήτηση της υπ’ αριθ. ΑΚ 449/14-9-2018 

καταθέσεως αίτησης ακύρωσης της 

Γαρυφαλλιάς Χειλάκη, με την οποία ζητάει την 

ακύρωση της υπ’ αριθ. 18/12-6-18 απόφασης 

του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ ΠΕ Βοιωτίας και της υπ’ αριθ. 

24/22-8-17 απόφασης του ιδίου συμβουλίου, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, την 

9
η
 Ιουλίου 2020 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή 

δικάσιμο. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 422,84 € 

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 του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142,  με βάση τα 
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νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

159/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την παροχή πάγιας 

προκαταβολής έτους 2020 

και τον ορισμό υπολόγου για 

τη διαχείρισή της». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Συστήνει πάγια προκαταβολή για το Δήμο 

Τανάγρας ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(4.000,00 €). 

2. Ορίζεται υπόλογος της παγίας προκαταβολής η 

δημοτική υπάλληλος κ. Φούκη Διαμάντω 

κλάδου ΔΕ, κατηγορίας ΠΕ στο όνομα της 

οποίας θα εκδοθεί το ένταλμα και η οποία θα 

ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας 

προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές 

του Δημάρχου.  

3. 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:  

 ποσό 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

02.20.6635 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών 

υγιεινής, πλακάκια, μπαταρίες κ.λ.π.). 

4. 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. 

5. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την εκτέλεση της 

παρούσας. 
 

160/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την ορθή επανάληψη της υπ’ 

αριθ. 102/2020 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα: «Περί λήψης 

απόφασης για την έγκριση 

του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 82989 για 

την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια και 

τοποθέτηση συνθετικού 

χλοοτάπητα για την 

αναβάθμιση του γηπέδου Αγ. 

Θωμά.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ 

αριθ. 102/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, η οποία 

τροποποιείται στο αποφασιστικό μέρος ως εξής: 

1. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη του από 06/05/2020 

πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 82989 για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και 

τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για την 

αναβάθμιση του γηπέδου Αγ. Θωμά». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή 

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση 

συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση 

του γηπέδου Αγ. Θωμά», στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία HELLASOD Α.Ε. με 

α/α κατάθεσης προσφοράς 161475, ο οποίος 

προσέφερε για την εκτέλεση της ως άνω 

προμήθειας το ποσό των 182.078,00 € πλέον 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=88857&tradingPartnerId=109829&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1974849197&oapc=19&oas=p67i0JQaf7VB-v7RPBXWVw..
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ΦΠΑ. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

 

 

  Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

              Πίκου Ευαγγελία  
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