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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 28ης 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 28η 

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

πραγματοποιήθηκε την 4
η
  του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

08.30΄ 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 

194/2020 

(Εκτός 

ημερήσιας

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 

γάλακτος και τροφίμων του 

ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 12076/31-07-2020 

πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων 

του ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του Δήμου Τανάγρας». 
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 

διαγωνισμού: 

 Για την ΟΜΑΔΑ Α (προμήθεια γάλακτος 

ερ   γαζομένων Δήμου Τανάγρας) τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΟ με 

προσφορά 37.220,28 € χωρίς ΦΠΑ 24%. 

 Για την ΟΜΑΔΑ Β (προμήθεια γάλακτος 

εργαζομένων Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ») τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. 

ΣΤΕΦΑΝΟ με προσφορά 2.494,80 € 

χωρίς ΦΠΑ 24%. 

 Για την ΟΜΑΔΑ Γ (είδη παντοπωλείου 

για τους παιδικούς σταθμούς του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα για τους 

παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου 

Θωμά & Οινοφύτων) τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. 

ΣΤΕΦΑΝΟ με προσφορά 9.109,14 € 

χωρίς ΦΠΑ 24%. 

 Για την ΟΜΑΔΑ Δ (είδη οπωροπωλείου 

για τους παιδικούς σταθμούς του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα για τους 

παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου 

Θωμά & Οινοφύτων) τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΧΟΝΤΖΙΑ 

ΑΘΑΝ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ με προσφορά 

2.863,51 € χωρίς ΦΠΑ 24%. 

 Για την ΟΜΑΔΑ Ε (είδη κρεοπωλείου 

για τους παιδικούς σταθμούς του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα για τους 

παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου 

Θωμά & Οινοφύτων) τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΧΟΝΤΖΙΑ 

ΑΘΑΝ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ με προσφορά 

4.904,56 € χωρίς ΦΠΑ 24%. 

 Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ (προμήθεια ειδών 

κατεψυγμένων για τους παιδικούς 

σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και 

συγκεκριμένα για τους παιδικούς 

σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου Θωμά & 

Οινοφύτων) τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία ΧΟΝΤΖΙΑ ΑΘΑΝ. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ με προσφορά 2.039,54 € 

χωρίς ΦΠΑ 24%. 

3. Κηρύσσει άγονο το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων 
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του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΗ-Παιδικός Σταθμός-

Δημοτικό Ωδείο Δ. Τανάγρας» & του Δήμου 

Τανάγρας» ως προς τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Ζ 

(είδη αρτοποιείου για τους παιδικούς σταθμούς 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα για τους 

παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου Θωμά 

& Οινοφύτων).  

4. Εγκρίνει την  προσφυγή στη διαδικασία που 

ορίζεται από το άρθρο 6, παρ. 10, του Ν. 

4412/16 για την προμήθεια των ειδών της 

ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄ του ανωτέρω διαγωνισμού για 

τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο 

σκεπτικό της παρούσας απόφασης.  

5. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να 

υποβάλλουν ένσταση κατά της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και όχι κατά του με 

αριθμ. πρωτ. 12076/31-07-2020 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. 

6. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας 
 

195/2020 «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 93749, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια και 

τοποθέτηση υβριδικού 

χλοοτάπητα και υποδομών 

στο γήπεδο Σχηματαρίου». 

 

1. Εγκρίνει το από 03/08/2020 πρακτικό Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών, του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

93749, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού 

χλοοτάπητα και υποδομών στο γήπεδο 

Σχηματαρίου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

δαπάνης 491.361,41 €   συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%, με την οποία κρίθηκε αποδεκτή 

για τη συνέχεια του διαγωνισμού η προσφορά 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«HELLASOD Α.Ε.» και απορρίφθηκαν οι 

προσφορές των οικονομικών φορέων με την 

επωνυμία: α) «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. 

ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» β) Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. και γ) ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 

2. Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών 

φορέων με την επωνυμία: 

 - 

 «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. 

ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» με α/α προσφοράς 

181991 
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 - 

 Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – 

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

με α/α προσφοράς 179966 

 - 

 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ με α/α προσφοράς 

182309 

διότι δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

έγκυρης συμμετοχής, για τους λόγους που 

αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό του 

πρακτικού Ι και της παρούσας απόφασης. 

3. Αποδέχεται για τη συνέχιση του διαγωνισμού 

(άνοιγμα οικονομικών προσφορών) τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

HELLASOD Α.Ε. με α/α προσφοράς 179949. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας 

 

196/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 

πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 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 28/07/2020 πρακτικό ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου, του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

92633, «Προμήθεια απορριμματοφόρου με 

γερανό ανύψωσης ημιυπόγειων κάδων», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

198.400,00 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

92633, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου με 

γερανό ανύψωσης ημιυπόγειων κάδων» στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. με α/α προσφοράς 

176825, ο οποίος προσέφερε για την εκτέλεσή 

της το ποσό των 159.700,00 € πλέον ΦΠΑ (ήτοι 

198.028,00 € με Φ.Π.Α. 24%) 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

197/2020  «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 539/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 

συνολικού ύψους 15,00 € που εκδόθηκε στο όνομα 

του υπαλλήλου κ. Κωστόπουλου Ιωάννη του 

Κωνσταντίνου, και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε 

ευθύνης για το ένταλμα αυτό. 
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198/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

τη διαγραφή βεβαιωμένων 

οφειλών και τελών προς το 

Δήμο Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Διαγράφει την οφειλή της κ. Αντωνίου Μαρία με 

ΑΦΜ 105079720 ποσού διακοσίων εβδομήντα 

επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (277,59 €) 

από τον Χ.Κ. 1514/2019, μαζί με τυχόν 

προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία διαγραφής. 

2. Διαγράφει την οφειλή της κ. Κιόκια Βασιλικής 

με ΑΦΜ 068524659 ποσού δέκα οχτώ ευρώ και 

σαράντα λεπτών (18,40 €) από τον Χ.Κ. 

502/2013, μαζί με τυχόν προσαυξήσεις μέχρι την 

ημερομηνία διαγραφής. 

3. Διαγράφει την οφειλή του κ. Κόκια Παναγιώτη 

με ΑΦΜ 075785794 ποσού δέκα έξι ευρώ και 

δέκα λεπτών (16,10 €) από τον Χ.Κ. 502/2013, 

μαζί με τυχόν προσαυξήσεις μέχρι την 

ημερομηνία διαγραφής. 

4. Διαγράφει την οφειλή του κ. Κιόκια Αθανάσιου 

με ΑΦΜ 023007255 ποσού πενήντα τριών ευρώ 

και πενήντα λεπτών (53,50 €) από τον Χ.Κ. 

502/2013, μαζί με τυχόν προσαυξήσεις μέχρι την 

ημερομηνία διαγραφής. 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή 

των διορθωμένων χρηματικών καταλόγων. 
 

199/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο 

υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου 

ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς κατά τη 

συζήτηση της από 

15/07/2020 αγωγής 

αποζημίωσης που άσκησε η 

κ. Μαρία Θωμά του 

Γεωργίου κατά του Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 87 μέλους του 

δικηγορικού συλλόγου Θηβών, την εντολή 

εκπροσώπησης του Δήμου Τανάγρας, κατά τη 

συζήτηση της από 15/07/2020 αγωγής 

αποζημίωσης που άσκησε η κ. Θωμά Μαρία του 

Γεωργίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, όποτε αυτή οριστεί. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 332,32 € 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 της δικαιούχου ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του 

Γεωργίου με ΑΜ/ΔΣΘ 87,  με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

200/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

του έργου  με τίτλο: 

“Κατασκευή δικτύου 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων», ο οποίος βρίσκεται σε 
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αποχέτευσης ακαθάρτων ”». 

 

ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, στο ποσό των 

27.683,24 € συμπεριλαμβανομένων των 

αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών 

και Φ.Π.Α. 
 

201/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού Ι 

αποσφράγισης 

δικαιολογητικών 

συμμετοχής του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

ανάθεση εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

για το έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση σχολικών 

κτιρίων Γυμνασίου – 

Λυκείου Σχηματαρίου και 

μελέτη γεωθερμίας αυτών 

ιδιοκτησίας Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 07/07/2020 πρακτικό Ι 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 

«Μελέτη για το έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Γυμνασίου – 

Λυκείου Σχηματαρίου και μελέτη γεωθερμίας 

αυτών ιδιοκτησίας Δήμου Τανάγρας». 

2. Κρίνει μη αποδεκτή για τη συνέχιση του 

διαγωνισμού (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) 

την προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία Ο.Φ. ΙΤ & KV E.E. για 

τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο 

ανωτέρω πρακτικό και στο σκεπτικό της 

παρούσας απόφασης. 

3. Ματαιώνει τη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων 

Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου και 

μελέτη γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας Δήμου 

Τανάγρας», σύμφωνα με το άρθρο 5.5 της 

διακήρυξης. 

4. Την επαναδημοπράτηση της ανάθεσης 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για 

το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών 

κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου 

και μελέτη γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας 

Δήμου Τανάγρας» με νέους όρους διακήρυξης. 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

202/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση: α) της 

εισήγησης της επιτροπής 

διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση αιτιολόγησης 

προσφοράς του 

διαγωνιζομένου στην 

ηλεκτρονική δημοπρασία με 

α/α ΕΣΗΔΗΣ 87858 για την 

ανάθεση εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: «Μελέτες 

για το έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση και αξιοποίηση 

παλαιού Δημαρχείου 

Σχηματαρίου» και β) του 

πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την από 16/07/2020 εισήγηση της 

επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση 

αιτιολόγησης προσφοράς του διαγωνιζομένου 

με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΜΟΝΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

δ.τ. «ΑΝΑΠΛAΣΗ» Α.Ε., «ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» στην 

ηλεκτρονική δημοπρασία με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

87858 για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 

με τίτλο: «Μελέτες για το έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση και αξιοποίηση παλαιού 

Δημαρχείου Σχηματαρίου». 
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οικονομικών προσφορών για 

την ανάθεση εκπόνησης της 

ανωτέρω μελέτης». 

 

2. Εγκρίνει το από 20/05/2020 πρακτικό ΙΙ 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του 

διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 87858, για την 

ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 

«Μελέτη για το έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση και αξιοποίηση παλαιού 

Δημαρχείου Σχηματαρίου». 

3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ 

ΟΙΚΟΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΠΛAΣΗ» Α.Ε., 

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΕΠΕ». 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

203/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

τον ετήσιο προγραμματισμό 

προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού στο Δήμο 

Τανάγρας για το έτος 2021». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων 

του έτους 2021, για την  πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, 

Κλάδο/Ειδικότητα και Εργασιακή Σχέση ως εξής: 

 
ΚΛΑΔΟΣ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

ΠΕ Μηχανολόγων-

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών  

1 ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΕ Οικονομικής & 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  

1 ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΕ Ενεργειακής & 

Περιβαλλοντικής 

Τεχνολογίας 

1 ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

   

ΣΥΝΟΛΟ 3  

 

Β. Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 

κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία για τους 

εξής λόγους: 

 Η πρόσληψη του ΠΕ Μηχανολόγου – 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κρίνεται 

αναγκαία και απαραίτητη για την στελέχωση 

και λειτουργία του Τμήματος Πολεοδομίας 

καθώς και των Τεχνικών Υπηρεσιών για την 

εκπόνηση πρόσθετων μελετών και την 

επίβλεψη υλοποίησης των έργων,  

 Η πρόσληψη του υπαλλήλου ΠΕ 

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
, απαιτείται για την στελέχωση των 

αντίστοιχων υπηρεσιών λόγω επικείμενων 

συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων του 

υπηρετούντος προσωπικού και  

 Η πρόσληψη του υπαλλήλου ΤΕ 
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Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής 

Τεχνολογίας,  απαιτείται για να καλύψει τις 

πολλαπλές ανάγκες του Δήμου μας ο οποίος 

λόγω της μεγάλης βιομηχανικής ανάπτυξης 

και της ύπαρξης του Ασωπού Ποταμού 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την 

μόλυνση του περιβάλλοντος. 

 

Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. 

εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 

ως εξής:  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 

02.10.6011.01 

«Αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων» 

Διοικητική 

Υπηρεσία 

13.200,00 € 

02.10.6051 

«Εργοδοτικές 

εισφορές τακτικού 

προσωπικού» 

Διοικητική 

Υπηρεσία 

2.800,00 € 

02.20.6011.01 

«Αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων» 

Υπηρεσία 

Καθαριότητας - 

Ηλεκτροφωτισμού 

13.200,00 € 

02.20.6051 

«Εργοδοτικές 

εισφορές τακτικού 

προσωπικού» 

Υπηρεσία 

Καθαριότητας - 

Ηλεκτροφωτισμο

ύ 

2.800,00 € 

02.30.6011.01 

«Αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων» 

Τεχνική 

Υπηρεσία  

12.800,00 € 

02.30.6051 

«Εργοδοτικές 

εισφορές τακτικού 

προσωπικού» 

Τεχνική 

Υπηρεσία  

2.700,00 € 

 

 

  Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

              Πίκου Ευαγγελία  
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