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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 26ης 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 26η 

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

πραγματοποιήθηκε την 22
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 

176/2020 

(Εκτός 

ημερήσιας 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης για 

την ακύρωση της υπ’ αριθ. 

170/2020 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και 

τη συγκρότηση επιτροπής 

διεξαγωγής διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για 

την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Διαμόρφωση 

πλατειών και Κ.Χ. Δ.Ε. 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει την ακύρωση της υπ’ αριθ. 

170/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, με θέμα:  

«Περί λήψης απόφασης για την συγκρότηση 

επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Διαμόρφωση πλατειών και Κ.Χ. Δ.Ε. 

Σχηματαρίου» για τους λόγους που αναφέρονται 

αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας 

απόφασης. 

2. Συγκροτεί την Επιτροπή Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση 

πλατειών & Κ.Χ. χώρων Δ.Ε. Σχηματαρίου» 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, και αποτελείται από τους: 

Τακτικά μέλη : 

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ 

Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ως Πρόεδρος, 

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ ΤΕ 

Τοπογράφων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ 

ΛΕΒΑΔΕΩΝ ως μέλος. 

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΑ ΤΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ως μέλος. 

Αναπληρωματικά μέλη : 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ.  

 ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΙΣΩΠΟΥ ΤΕ 

Πολιτικών Μηχανικών Δ/νση Τ.ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΚΟΥ ΤΕ Πολιτικών 

Μηχανικών 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ.» 

 

Ως Πρόεδρος ορίζεται ο Γρηγόρης 

Ηλιόπουλος, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με 

αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Σανίδα, Τ.Ε. 

Τοπογράφων Μηχανικών. 

 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της, το από 07/07/2020 

πρακτικό κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ (Ταυτότητα 

κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-6588-eba-0000-00-

00-00:00:00.000000). 
 

177/2020 «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια 

σκυροδέματος.» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 11123/20-07-2020 

πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος». 

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 

διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία  ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΙΚΕ με 

τελική τιμή προσφοράς 70.735,80 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να 

υποβάλλουν ένσταση κατά της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και όχι κατά του με 

αριθ. πρωτ. 11123/20-07-2020 πρακτικού  της 

επιτροπής διαγωνισμού  μέχρι και πέντε 

ημερολογιακές ημέρες μετά την επομένη από  

την κοινοποίησή της στους ίδιους τους 

προσφέροντες, την επιμέλεια  της οποίας  

σύμφωνα με  τον Ν. 4412/2016 την έχει πλέον η 
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ίδια η οικονομική επιτροπή. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 

 

178/2020 «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και την 

κατάρτιση των όρων 

δημοπράτησης για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια 

ασφάλτου 2020-2021». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 63/2020 τεχνική 

μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου 

2020-2021», προϋπολογισμού δαπάνης 

249.798,00 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 326/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

Τανάγρας το ποσό των 60.000,00 € θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 02.30.6662.13 με τίτλο: «Προμήθεια 

ασφάλτου 2020» για το έτος 2020 και το ποσό 

των 189.798,00 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο 

Κ.Α. για το έτος 2021. 

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 ασφάλτου 2020-2021»,  

προϋπολογισμού δαπάνης 201.450,00 πλέον 

Φ.Π.Α. και συντάσσει τους όρους της 

διακήρυξης. 

 Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: 

Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

30/07/2020 

 Ημερομηνια έναρξης υποβολής προσφορών: 

30/07/2020 και ώρα 09:00 π.μ 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών: 18/08/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. 
 

179/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικού 

χώρου» 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 10696/13-07-2020 

πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου». 
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία  URBAN INNOVATIONS  Μ.  ΙΚΕ 

με τελική τιμή προσφοράς 64.966,70 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
3. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να 

υποβάλλουν ένσταση κατά της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και όχι κατά του με 

αριθ. πρωτ. 10696/13-07-2020 πρακτικού  της 

επιτροπής διαγωνισμού  μέχρι και πέντε 

ημερολογιακές ημέρες μετά την επομένη από  

την κοινοποίησή της στους ίδιους τους 

προσφέροντες, την επιμέλεια  της οποίας  

σύμφωνα με  τον Ν. 4412/2016 την έχει πλέον η 

ίδια η οικονομική επιτροπή. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την 

εκτέλεση της παρούσας 

 

180/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια αδρανών 

υλικών.» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 10697/13-07-2020 

πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών». 

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 

διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία  ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ  ΑΕ με τελική τιμή προσφοράς 

73.788,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

3. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να 

υποβάλλουν ένσταση κατά της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και όχι κατά του με 

αριθ. πρωτ. 10697/13-07-2020 πρακτικού  της 

επιτροπής διαγωνισμού  μέχρι και πέντε 

ημερολογιακές ημέρες μετά την επομένη από  

την κοινοποίησή της στους ίδιους τους 

προσφέροντες, την επιμέλεια  της οποίας  

σύμφωνα με  τον Ν. 4412/2016 την έχει πλέον η 

ίδια η οικονομική επιτροπή. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

181/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή και 

επισκευή παιδικών χαρών 

στο Δήμο Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Τη χορήγηση πέμπτης παράτασης 

προθεσμίας στο έργο: «Κατασκευή και επισκευή 

παιδικών χαρών στο Δ. Τανάγρας», με αρχικό 

χρόνο λήξης ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 15152/20-

09-19 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Τανάγρας και της Κ/ΞΙΑΣ «ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. 

ΠΑΛΟΓΟΥ – ΜΑΡΙΟΣ Ν. ΣΠΑΘΗΣ» την 

18/01/2020, για είκοσι (20) ημέρες, μετά τη λήξη 
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της τέταρτης παράτασης, ήτοι μέχρι την 

10/08/2020,  σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 

147 του Ν.4412/2016. 

182/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 

πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου με 

τίτλο: «Αναβάθμιση χώρων 

υγιεινής, κεντρικής εισόδου 

και φωτισμού αιθουσών στο 

3
ο
 δημοτικό σχολείο 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει το από 16/07/2020 πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Αναβάθμιση χώρων υγιεινής, κεντρικής 

εισόδου και φωτισμού αιθουσών στο 3
ο
 δημοτικό 

σχολείο Σχηματαρίου», σύμφωνα με όσα 

εκτέθηκαν αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας 

απόφασης.  
 

183/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της οριστικής 

παραλαβής του συνόλου της 

μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

αποχέτευσης ακαθάρτων 

στη Δ.Ε. Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του συνόλου 

της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» του Δήμου Τανάγρας, όπως αυτή 

περιγράφεται και ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, που 

εκπονήθηκε έντεχνα και επιτυχώς από την ανάδοχο 

εταιρία «HYDROMENT ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και 

συγκεκριμένα τα ακόλουθα τμήματα: 

1. Μελέτη Υδραυλικών Έργων, με αντικείμενο 

την υδραυλική μελέτη συλλογής – μεταφοράς 

ακαθάρτων των οικισμών Άρματος, Ασωπίας, 

Καλλιθέας, Τανάγρας και συγκεκριμένα: 

1.1. Οριστική Μελέτη αποχέτευσης 

εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων έκτασης 257 

ha και ισοδύναμου πληθυσμού 5.081 των 

ανωτέρω οικισμών 

1.2. Οριστική Μελέτη αγωγών 

προσαγωγής 22,3km  

1.3. Οριστική Μελέτη δέκα (10) 

αντλιοστασίων εκ των οποίων τρία (3) 

εσωτερικού δικτύου. 

1.4. Οριστική Μελέτη για ειδικές τεχνικές 

ασφαλούς διέλευσης των αγωγών προσαγωγής 

1.5. Τη σύνταξη των Τευχών 

Δημοπράτησης και τη σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ 

για τις Υδραυλικές Μελέτες. 

2. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, με 

αντικείμενο την Οριστική Μελέτη των ως άνω 

αντλιοστασίων ακαθάρτων Επίσης, αντικείμενο της 

μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών έργων αποτελεί και 

η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ – 

ΦΑΥ. 

3. Μελέτη Τοπογραφίας, με αντικείμενο τις 

επίγειες αποτυπώσεις στις θέσεις των αντλιοστασίων 

και τις αποτυπώσεις δομημένων και αδόμητων 

εκτάσεων που αφορούν στην μελέτη των δικτύων 

και των αγωγών μεταφοράς.  
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4. Περιβαλλοντικές Μελέτες, για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και τελικά 

την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. 

5. Γεωλογικές μελέτες και έρευνες που 

περιλαμβάνουν γεωλογική χαρτογράφηση κατά 

μήκος του δικτύου των ακαθάρτων υδάτων, και τους 

αγωγούς μεταφοράς, τη σύνταξη γεωλογικών 

μηκοτομών κατά μήκος των προαναφερόμενων 

αγωγών, τις καταγραφές σημείων εμφάνισης νερού 

και γεωερευνητικών εργασιών, τις μετρήσεις 

σημείων εμφάνισης νερού και γεωερευνητικών 

εργασιών, καθώς και τη σύνταξη του τεύχους της 

Γεωλογικής Μελέτης.    
 

184/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 1
ου

 

συγκριτικού πίνακα της 1
ης

 

επιμέρους σύμβασης για την 

εκπόνηση της μελέτης με 

τίτλο: «Συμφωνία πλαίσιο 

για την εκπόνηση 

υποστηρικτικών μελετών 

για το έργο: 

«Ολοκληρωμένη διαχείριση 

υδατικών συστημάτων 

περιοχή Ασωπού». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει τον 1
ο
 συγκριτικό πίνακα της 1

ης
 

επιμέρους σύμβασης για την εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο: «Συμφωνία πλαίσιο για την 

εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για το έργο: 

«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών 

συστημάτων περιοχή Ασωπού» ο οποίος κλείνει 

σε ισοζύγιο δηλαδή στο ποσό των 61.386,75 € 

συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων 

κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών και Φ.Π.Α 
 

185/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο της 7
ης

 

αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του δήμου, 

έτους 2020». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

(με έξι ψήφους υπέρ και ένα ψήφο παρών) 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 7
η
/2020 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2020 ως εξής: 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 73.800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.10.7135.05 με τίτλο: “Προμήθεια 

αντλίας θερμότητας” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 70.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.30.7334.02 με τίτλο: “Ανάπλαση 

χώρου και τοποθέτηση πολεμικού 

αεροσκάφους στην είσοδο οικισμού Τ.Κ. 

Τανάγρας Δ.Ε. Τανάγρας” 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.25.7326.16 

με τίτλο: “Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου 

ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι» και ενίσχυσή 

του με το ποσό των 0,01 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111με τίτλο: “Αποθεματικό” 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.25.7326.17 

με τίτλο: “Αντικατάσταση  / μεταφορά 
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παροχών ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου» και 

ενίσχυσή του με το ποσό των 0,01 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111με τίτλο: “Αποθεματικό” 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.25.7326.18 

με τίτλο: “Αντικατάσταση αγωγού από 

αεροδρόμιο έως αντλιοστάσιο Σχηματαρίου» 

και ενίσχυσή του με το ποσό των 0,01 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111με τίτλο: “Αποθεματικό” 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.25.7336.04 

με τίτλο: “Εντοπισμός φρεατίων κεντρικών 

δικτύων ύδρευσης» και ενίσχυσή του με το 

ποσό των 60.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111με 

τίτλο: “Αποθεματικό” 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.25.7414.20 

με τίτλο: “Προκαταρκτική μελέτη 

αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. 

Δερβενοχωρίων» και ενίσχυσή του με το ποσό 

των 74.400,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.00.6142.02 

με τίτλο: “Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου 

υποστήριξης για τη εξυγίανση και οργάνωση 

της ΒΙΠΕ Οινοφύτων» και ενίσχυσή του με το 

ποσό των 0,01 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111με 

τίτλο: “Αποθεματικό” 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σιαμπάνης 

Περικλής, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση 

ψήφισε παρών. 
 

186/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο 

άσκησης ασφαλιστικών 

μέτρων με προσωρινή 

διαταγή για παράνομη 

καταπάτηση δημοτικής 

οδού στα Σκούρτα 

Βοιωτίας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142 μέλους του 

δικηγορικού συλλόγου Θηβών, να καταθέσει 

ασφαλιστικά μέτρα με προσωρινή διαταγή, κατά 

των Πανουργια Σωτήριο του Κων/νου και 

Πανουργιά Κων/νο του Σωτηρίου και κατά 

οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα και 

εμπλέκεται με την παράνομη καταπάτηση  της 

δημοτικής οδού στα Σκούρτα Βοιωτίας (οδού 

άνευ ονομασίας) εκτάσεως 50 μέτρα περίπου, 

που βρίσκεται βορειοανατολικά του χωριού των 

Σκούρτων Βοιωτίας και διέρχεται εμπρόσθεν 

από αριστερά με την ιδιοκτησία Πανουργιά 

Σωτήριο του Κων/νου και Πανουργιά Κων/νου 

του Σωτηρίου και δεξιά με την ιδιοκτησία 

κληρονόμων Νικολάου Μίχα, να παραστεί κατά 
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τη συζήτηση αυτών,  να καταθέσει σημείωμα 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών, να 

αναγνωρισθεί ο Δήμος προσωρινά νομεας και 

κάτοχος του δημοτικού δρόμου και να διαταχθεί 

η αποβολή των Πανουργιά Σωτήριο του 

Κων/νου και Πανουργιά Κων/νου του Σωτηρίου 

και η απομάκρυνση οποιουδήποτε υλικού που 

παρεμποδίζει την διέλευση στην δημοτική οδό. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 815,92 € 

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. Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν 

στο όνομα της δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ 

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

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

187/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού Ι 

αποσφράγισης 

δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς, και την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90547 για 

την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Διαπλάτυνση 

γέφυρας στη θέση «ΒΡΥΣΗ» 

Τ.Κ. Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι (αποσφράγισης 

δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς) της επιτροπής διαγωνισμού για την 

ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

90547 «Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση 

«ΒΡΥΣΗ» Τ.Κ. Τανάγρας». 

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ» με Α/Α κατάθεσης 

προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 157383, με προσφερόμενη 

μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ=31,06%. 
 

 

  Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

              Πίκου Ευαγγελία  
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