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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 24ης 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 24η 

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

πραγματοποιήθηκε την 8
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 

161/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«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 507/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 

συνολικού ύψους 47,00 € που εκδόθηκε στο όνομα 

του υπαλλήλου κ. Κωστόπουλου Ιωάννη του 

Κωνσταντίνου, και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε 

ευθύνης για το ένταλμα αυτό. 
 

162/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

τον ορισμό υπολόγου 

είσπραξης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής 

για την πληρωμή της 

δαπάνης που αφορά στη 

διενέργεια ελέγχου ΚΤΕΟ 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής. 

2. Ορίζει υπόλογο το δημοτικό υπάλληλο κ. 

Μάρη Δημήτριο του Γεωργίου για την 

είσπραξη του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής συνολικού ύψους 200,00 €, 
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σε οχήματα του Δήμου μας». 

 

προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για την πληρωμή της δαπάνης που 

αφορά στη διενέργεια ελέγχου ΚΤΕΟ στα 

οχήματα του Δήμου μας με αριθμούς 

κυκλοφορίας ΚΗΥ 6127 & ΚΗΥ 6274. 

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού 

από το δημοτικό υπάλληλο η  8
η
 Οκτωβρίου 

2020.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

163/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 2ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 

του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και 

της 1
ης

 συμπληρωματικής 

σύμβασης του έργου  με 

τίτλο: “Κατασκευή και 

επισκευή παιδικών χαρών 

στο Δήμο Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 

το 1
ο
 Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: 

«Κατασκευή και επισκευή παιδικών χαρών 

στο Δήμο Τανάγρας», ο οποίος υπερβαίνει τη 

σύμβαση κατά 19.387,08 €, ποσοστό 

μικρότερο του 15% (παράγραφος 1β, άρθρο 

156, Ν. 4412/2016) συμπεριλαμβανομένων των 

αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων 

δαπανών και Φ.Π.Α. 

2. Εγκρίνει την υπογραφή της 1
ης

 

συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 

19.387,08 € για την ολοκλήρωση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή και επισκευή παιδικών 

χαρών στο Δήμο Τανάγρας». Η τελική δαπάνη 

του 2
ου

 Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης αρχικής 

και συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των 148.655,53 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24 % (αύξηση της αρχικής 

σύμβασης κατά 15,00%<50,00%) σύμφωνα με 

το άρθρο 132 παρ. γ του Ν. 4412/2016. 

3. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την 

εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 
 

164/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Επέκταση δικτύων 

ύδρευσης Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Τη χορήγηση δεύτερης παράτασης 

προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: 

«Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας», 

με αρχικό χρόνο λήξης ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 

1008/23-01-2020 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Τανάγρας και του κ. ΑΚΡΙΒΑΚΗ 

ΣΠΥΡΟΥ του Γεωργίου την 23/04/2020, για είκοσι 

(20) ημέρες, από την έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε., ήτοι 

μέχρι την 27/07/2020,  σύμφωνα με την παρ. 8α 

του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 

165/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

του έργου  με τίτλο: 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύων ύδρευσης 
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“Επέκταση δικτύων 

ύδρευσης Δήμου 

Τανάγρας”». 

 

Δήμου Τανάγρας» ο οποίος παρουσιάζει μείωση 

έναντι του συμβατικού αντικειμένου, κατά 1,02 € 

ήτοι ποσοστό 0,00 %, έναντι της αρχικής σύμβασης 
 

166/2020  «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 92633, για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια 

απορριμματοφόρου με 

γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το από 26/06/2020 πρακτικό Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών, του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

92633, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου με 

γερανό ανύψωσης ημιυπόγειων κάδων», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

198.400,00 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, με την οποία κρίθηκε αποδεκτή για τη 

συνέχεια του διαγωνισμού η προσφορά του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» με α/α προσφοράς 

176825. 

2. Εγκρίνει το από 03/07/2020 πρακτικό ΙΙ 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του 

διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 92633, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου με γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων». 

3. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» με α/α προσφοράς 

176825 ως προσωρινό  ανάδοχο για την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου με γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων» καθώς προσέφερε για την  

ως άνω προμήθεια το ποσό των   159.700,00 € 

πλέον ΦΠΑ (ήτοι 198.028,00 € με Φ.Π.Α. 

24%). 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας 
 

167/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την παροχή πάγιας 

προκαταβολής στην Τοπική 

Κοινότητα Κλειδιού και τον 

ορισμό υπολόγου για τη 

διαχείρισή της». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική 

Κοινότητα Κλειδιού ποσού 2.000,00 € και 

ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κλειδιού κ. 

Κατσιφή Δημήτριο, στο όνομα του οποίου θα 

εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο 

οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής.  

2. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να 

απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.  
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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:  

 ΚΑ 02.20.6262.05 με τίτλο: «Επείγουσα 

αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 

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

Οινοφύτων» έως του ποσού των 6.000,00 € 

 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 02.30.6262.28 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 € 

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. 
 

168/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και την 

κατάρτιση των όρων 

δημοπράτησης για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια 

προκατασκευασμένων 

αιθουσών αποδυτηρίων για 

το γήπεδο του Αγίου 

Θωμά». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 56/2020 τεχνική 

μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

προκατασκευασμένων αιθουσών 

αποδυτηρίων για το γήπεδο του Αγίου 

Θωμά», προϋπολογισμού δαπάνης 124.000,00 

€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 297/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

Τανάγρας το ποσό των 124.000,00 € θα βαρύνει 

τον Κ.Α. εξόδων 02.15.7321.12 με τίτλο: 

«Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών 

αποδυτηρίων για το γήπεδο του Αγίου Θωμά» 

για το έτος 2020. 

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για 

την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένων 

αιθουσών αποδυτηρίων για το γήπεδο του 
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Αγίου Θωμά»,  προϋπολογισμού δαπάνης 

100.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και συντάσσει τους 

όρους της διακήρυξης. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών είναι η 27/07/2020 και ώρα 13:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, την 13/07/2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 

H Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 

(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» θα διεξαχθεί την 

31/07/2020 και ώρα 10:00 

 

169/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

τον ορισμό υπολόγου 

είσπραξης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής 

προκειμένου να προβεί στις 

απαιτούμενες ενέργειες για 

την πληρωμή της δαπάνης 

που αφορά στην επέκταση 

του δημοτικού φωτισμού 

και τη χορήγηση νέας 

παροχής από τη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 7.285,93 € που αφορά στη 

δαπάνη για την επέκταση του δημοτικού 

φωτισμού σε οδό στην περιοχή της Τ.Κ. Ασωπίας 

προς την Τ.Κ. Καλλιθέας (Αριθ. Παροχής 

43046176-01). 

2. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 2.314,83 € που αφορά 

στη δαπάνη για την επέκταση του δημοτικού 

φωτισμού σε οδό στην περιοχή της Τ.Κ. 

Ασωπίας πλησίον οικίας Παραθύρα Χρήστου 

(Αριθ. Παροχής 43046175-01). 

3. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 293,07 € που αφορά στη 

δαπάνη για τη  χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 

kVA με αριθμό παροχής 43046181, στην 

περιοχή της Καλλιθέας στη θέση «Αγία 

Μαρίνα». 

4. Ορίζει υπόλογο τη δημοτική υπάλληλο 

Μουστάκα Αναστασία του Κωνσταντίνου για 

την είσπραξη του ανωτέρω χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου να 

προβεί στην πληρωμή των προαναφερόμενων 

δαπανών. 

5. Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από 

τη δημοτική υπάλληλο την 8
η
 Οκτωβρίου 2020.  

6. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 

 

 

  Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

              Πίκου Ευαγγελία  
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