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      ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ: 219 

Από το πρακτικό 30
ης

/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.              

                                        

Περίληψη                                          

«Περί λήψης απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή σχολικών κτιρίων 

Δήμου Τανάγρας». 

 

Στο Σχηματάρι την 16
η 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 

14479/11-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν 

επτά μέλη: 

 

         Παρόντες                                                             Απόντες 

1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)          

2.- Αναστασίου Ιωάννης      _______ 

3.- Γκίνης Ιωάννης       

4.- Δριχούτης Διομήδης 

5.- Κόκκαλης Γεώργιος 

6.- Σιαμπάνης Περικλής 

7.- Σταμάτης Σπυρίδων 

 

             Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι: 

 

Η Τεχνική υπηρεσία έγγραφό της μας έστειλε την αριθ. 3/2020 μελέτη  σχετικά με το 

έργο: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Τανάγρας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 

234.600,00 € με Φ.Π.Α.  

Η μελέτη αφορά επεμβάσεις επιφανειακές ήπιας μορφής στο Δημοτικό σχολείο και 

Νηπιαγωγείο Πύλης της Δ.Ε Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας:  

Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 189.193,55 (234.600,00€ με ΦΠΑ 24%). 

Οι επεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν με το εν λόγω έργο είναι α) οικοδομικές  και 

 β)  ασφαλτικές εργασίες . 

 

Με την υπ’ αριθ. 357/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε από το 

Δήμαρχο εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

02.15.7331.05 με τίτλο: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Τανάγρας», για το έτος 2020 και 

ποσού 214.600,00 € στον αντίστοιχο Κ.Α. για το έτος 2021. 

 

ΑΔΑ: ΨΝ7ΒΩΗΒ-ΥΤΥ
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Στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.15.7331.05 με 

τίτλο: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Τανάγρας» έχει υποβληθεί το πρωτογενές αίτημα 

που έλαβε αριθμό 20REQ007234520/28-08-2020. 

 

Με την αριθμ. 214/2020 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε η 3/2020 μελέτη που 

συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας σχετικά με το έργο: «Επισκευή 

σχολικών κτιρίων Δήμου Τανάγρας» και αποφασίστηκε 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 (χαμηλότερη τιμή), με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 

προϋπολογισμού. 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14008/04-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το από 03/09/2020 πρακτικό κλήρωσης του 

ΜΗΜΕΔ  (Ταυτότητα κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-7090-eba-2020-09-03-11:00:00.000000) 
ως μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού κληρώθηκαν οι εξής: 

Τακτικά μέλη : 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ Χημικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ως 

Πρόεδρος, 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ως μέλος, 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ως 

μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη: 

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

 ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. θ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 

87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ -134Α /9-8-2019) στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η κατάρτιση των 

όρων, η σύνταξη των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών 

και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημοσίους υπαλλήλους.  

 

Κατόπιν,  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προβούν στη 

συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Τανάγρας»   σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. θ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ -

134Α /9-8-2019). 

3. Την υπ’ αριθμ. 214/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

4. Το από 03/09/2020 πρακτικό κλήρωσης ΜΗΜΕΔ (Ταυτότητα κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-

aa-7090-eba-2020-09-03-11:00:00.000000) 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 14008/04-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
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Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Τανάγρας» σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, και αποτελείται από τους: 

Τακτικά μέλη : 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ Χημικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ως 

Πρόεδρος, 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ως μέλος, 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ως 

μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη : 

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

 ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το από 

03/09/2020 Πρακτικό Κληρώσεως ΜΗΜΕΔ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 219/2020 

Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής: 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

    ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  1.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

2. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

3. ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 

 

 

4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

5. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

 

 

6. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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