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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 29ης 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 29η 

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

πραγματοποιήθηκε την 2
η
  του μηνός Σεπτεμβρίου 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 

204/2020 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών και 

του πρακτικού ΙΙ 

αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών του Διεθνoύς 

Ανοικτού Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93751, για 

την ανάθεση της παροχής 

υπηρεσίας με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων» για τα 

έτη 2020-2022». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

1. Εγκρίνει το από 28/07/2020 πρακτικό Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών, του Διεθνoύς Ανοικτού Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

93751, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας 

με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων» για τα έτη 2020-2022, 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.175.520,00 €  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με την 

οποία κρίθηκε αποδεκτή για τη συνέχεια του 

διαγωνισμού η προσφορά του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία «ΚΟΥΡΤΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ανδρέα». 

2. Εγκρίνει το από 30/07/2020 πρακτικό ΙΙ 
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αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του 

Διεθνoύς Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93751, για την 

ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων» για τα έτη 2020-2022. 

3. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα ΚΟΥΡΤΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Ανδρέα με α/α 

προσφοράς 180759 ως προσωρινό  ανάδοχο για 

την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων» για τα έτη 2020-2022, καθώς 

προσέφερε για την ως άνω προμήθεια το ποσό 

των 938.688,00 € πλέον ΦΠΑ (ήτοι 

1.163.973,12 € με Φ.Π.Α. 24%). 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας 
 

205/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο της 8
ης

 

αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του δήμου, 

έτους 2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 8
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 200.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.20.6211 με τίτλο: “Αντίτιμο 

ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” με το ποσό των 91.900,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.30.7323.69 με τίτλο: 

“Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Δηλεσίου (συν)” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6126.01 με 

τίτλο: “Αντιμισθία Δημάρχου”  με το ποσό των 

1.500,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό”  
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6031.03 με 

τίτλο: “Τακτικές αποδοχές Γενικού 

Γραμματέα Δήμου ”  με το ποσό των 13.000,00 

€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6053.01 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  Ειδικού 

Συνεργάτη”  με το ποσό των 10.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6053.02 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Γενικού  

Γραμματέα Δήμου”  με το ποσό των 4.500,00 € 
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μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6053.05 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ” 

με το ποσό των 5.700,00 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6121.01 με 

τίτλο: “Αντιμισθία Δημάρχου” με το ποσό των 

2.600,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό”  
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6121.02 με 

τίτλο: “Αντιμισθία Αντιδημάρχων”  με το 

ποσό των 5.500,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6121.03 με 

τίτλο: “Αντιμισθία Προέδρου  Δημοτικού 

Συμβουλίου”  με το ποσό των 600,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6123 με 

τίτλο: “Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 

4 Ν.2539/97) Τοπικών Κοινοτήτων”  με το 

ποσό των 5.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.10.6021.01 με 

τίτλο: “Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου”  με το ποσό των 13.500,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.10.6051.01 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ”  με το 

ποσό των 3.150,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.10.6051.02 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ”  με το 

ποσό των 2.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.10.6051.06 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως 

ΕΦΚΑ”  με το ποσό των 24.500,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.10.6052.01 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου 

χρόνου”  με το ποσό των 16.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  
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 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.20.6012 με 

τίτλο: “Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές”  με το 

ποσό των 4.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.20.6021.01 με 

τίτλο: “Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου”  με το ποσό των 9.500,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.20.6051.01 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ”  με το 

ποσό των 4.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.20.6051.02 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ”  με το 

ποσό των 2.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.20.6051.05 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως 

ΕΦΚΑ”  με το ποσό των 14.500,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.25.6011.01 με 

τίτλο: “Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων”  με το ποσό των 12.600,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.25.6021.01 με 

τίτλο: “Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου”  με το ποσό των 3.600,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.25.6051.01 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ”  με το 

ποσό των 500,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.25.6051.04 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως 

ΕΦΚΑ”  με το ποσό των 5.100,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6021.01 με 

τίτλο: “Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου”  με το ποσό των 1.500,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6051.01 με 
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τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ”  με το 

ποσό των  200,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6051.02 με 

τίτλο:  “Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ”  με το 

ποσό των 200,00 € 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6051.04 με 

τίτλο:  “Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ - 

ΚΥΤ ”  με το ποσό των 5.550,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6051.06 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως 

ΕΦΚΑ ”  με το ποσό των 9.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.35.6021.01 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως 

ΕΦΚΑ ”  με το ποσό των 2.400,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.35.6051.03 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως 

ΕΦΚΑ ”  με το ποσό των 800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.50.6051.03 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως 

ΕΦΚΑ”  με το ποσό των 650,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.60.6041.01 με 

τίτλο: “Αποδοχές υπαλληλων ορισμένου 

χρονου”  με το ποσό των 2.200,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.70.6011.01 με 

τίτλο: “Αποδοχες τακτικων υπαλληλων”  με 

το ποσό των 3.700,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.70.6021.01 με 

τίτλο: “Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου”  με το ποσό των 1.550,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.70.6051.03 με 

τίτλο: “Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως 

ΕΦΚΑ”  με το ποσό των 1.800,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6662.12 με 
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τίτλο: “Προμήθεια Σκυροδεματος 2019” με το 

ποσό των 4.800,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Δημιουργία νέου Κ.Α Εξόδων 02.15.7135.06 με 

τίτλο: “Προμήθεια Οργάνων Εσωτερικού 

χώρου για το Γυμναστήριο του Σταδιου 

Σχηματαρίου Ευάγγελος Δεπάστας” και 

ενίσχυσή του με το ποσό των 73.120,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Δημιουργία νέου Κ.Α Εξόδων 02.30.7134.02 με 

τίτλο: “Ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτύπωσης 

δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Τανάγρας” και 

ενίσχυσή του με το ποσό των 6.200,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: “Αποθεματικό”  

 Δημιουργία νέου Κ.Α Εξόδων 02.10.6142.01 με 

τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή 

συστήματος NET METERING στον Δήμο 

Τανάγρας” και ενίσχυσή του με το ποσό των 

14.880,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό”  
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.4124.02 με 

τίτλο: “Φόρος Προστιθέμενης Αξίας” με το 

ποσό των 150.000,00 € με ισόποση του 

ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.8224.02 με 

τίτλο: “Φόρος Προστιθέμενης Αξίας” με το 

ποσό των 150.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό”  

 

206/2020  «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 90925 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων Δ.Ε. Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι (αποσφράγισης 

δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς) της επιτροπής διαγωνισμού για την 

ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

90925 «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Τανάγρας». 

2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» με 

Α/Α κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 159699, η 

οποία κρίνεται ως μη παραδεκτή, διότι δεν 

περιλαμβάνει συμπληρωμένο ΤΕΥΔ και την 

απαραίτητη εγγυητική επιστολή. 

3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Α.Σ.Α. 

Α.Τ.Ε.» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ 159633, με προσφερόμενη μέση 
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τεκμαρτή έκπτωση Εμ=53,88%, επί των τιμών 

του τιμολογίου της μελέτης. 

 
207/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 2
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

του έργου  με τίτλο: 

“Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων 

Δ.Ε. Σχηματαρίου”». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Σχηματαρίου», ο 

οποίος κλείνει μειωτικά σε σχέση με την αρχική 

σύμβαση κατά 645,14 € (-2,33 %) και 

συγκεκριμένα στο ποσό των 27.038,10 € έναντι του 

ποσού των 27.683,24 € της αρχικής σύμβασης 

συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων 

κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών και Φ.Π.Α. 
 

208/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την 

κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια αδρανών 

υλικών». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 12789/13-08-2020 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που 

αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού 

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια αδρανών υλικών», στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  Α.Ε. με 

τελική τιμή προσφοράς 73.788,68 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

209/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την 

κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια 

σκυροδέματος». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 12788/13-08-2020 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά 

στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

σκυροδέματος». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια σκυροδέματος», στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ 

ΜΠΕΤΟΝ ΙΚΕ με τελική τιμή προσφοράς 

70.735,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 
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210/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την 

κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικού 

χώρου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 12677/11-08-2020 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά 

στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικού χώρου». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια οργάνων γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου», στον οικονομικό φορέα με 

την επωνυμία URBAN INNOVATIONS  Μ.  

ΙΚΕ με τελική τιμή προσφοράς 64.966,70 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 
 

211/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης, 

εξουσιοδότησης Δημάρχου 

για την υπογραφή της και 

ορισμού εκπροσώπου με τον 

αναπληρωτή του για την 

Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης για την 

εκτέλεση της πράξης με 

τίτλο: «Αναβάθμιση 1ου 

Δημοτικού σχολείου 

Σχηματαρίου»». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Τανάγρας και της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση 

1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου» 

2. Εγκρίνει τους όρους της Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τανάγρας και της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση 

1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου», όπως 

αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της 

παρούσας απόφασης. 

3. Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο κ. Περγάλια 

Βασίλειο για την υπογραφή της σύμβασης και 

των σχετικών εγγράφων.    

4. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Τανάγρας για την 

Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης τον κ. Γκίκα 

Δημήτριο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, με 

αναπληρώτρια την κ. Καραμουζά Δέσποινα, 

Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο του 

Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου 

Τανάγρας. 
 

212/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

τον ορισμό υπολόγου 

είσπραξης εντάλματος 

προπληρωμής για την 

εκτέλεση της εργασίας 

ελέγχου από το ΚΤΕΟ 

οχημάτων του Δήμου μας». 

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 3.630,00 €, 
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 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 ΚΗΗ 4497, ΚΗΗ 4455, ΚΗΗ 

6288, ΚΗΗ 4453, ΚΗΥ 6268, ΚΗΥ 6289, 

ΚΗΥ 6264, ΚΗΥ 6143, ΚΗΗ 449, ΚΗΥ 6291,  

ΚΗΥ 6145, ΚΗΥ6275, ΒΙΜ 9192, ΚΗΥ 6292, 

ΚΗΗ 4455, ΚΗΥ 1047, ΒΙΜ 9282, ΚΗΥ6137, 

ΚΗΥ 6138, ΚΗΥ 6277, ΚΗΥ 6290, ΚΗΥ 

6285, ΚΗΥ 6252, ΚΗΥ 6284, ΚΗΥ 6121, 

ΚΗΥ 6252, ΚΗΥ 3954, ΚΗΥ 6122 & ΚΗΥ 

6280. 

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού 

από το δημοτικό υπάλληλο η  2
η
 Δεκεμβρίου 

2020.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 
 

213/2020  «Περί λήψης απόφασης για 

την εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο της 9
ης

 

αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του δήμου, 

έτους 2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

15.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.15.6262.17 με τίτλο 

“Εργασίες Συντήρησης Δημοτικών 

Αθλητικών Χώρων  ΔΕ Τανάγρας”  
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

15.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.15.6262.16 με τίτλο 

“Εργασίες Συντήρησης  Αθλητικών Χώρων  

ΔΕ Δεβενοχωρίων ” 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

15.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.15.6262.15 με τίτλο 

“Εργασίες Συντήρησης  Αθλητικών Χώρων  

ΔΕ Σχηματαρίου” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

10.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.00.6073 με τίτλο 

“Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 

συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια” 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 8.370,00 

€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση  από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.20.6671.03 με τίτλο “Προμηθεια 

ελαστικών των αυτοκινητων για το 2019” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

10.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 
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από τον Κ.Α. Εξόδων 02.00.6443 με τίτλο 

“Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 4.000,00 

€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.10.6634 με τίτλο “Προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

22.630,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.15.7135.07 με τίτλο 

“Προμήθεια Οργάνων Γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

37.810,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.30.7332.02 με τίτλο 

“Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας ΤΚ Αγ. 

Θωμά (ΣΥΝ)” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

24.800,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.30.6142.13 με τίτλο 

“Ψηφιοποίηση για την ηλεκτρονική 

διαχείρηση μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Τανάγρας” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 8.000,00 

€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.30.6231.03 με τίτλο “Μίσθωση 

χώρου για Δημοτικό Πάρκινγκ στη Δ.Κ. 

Οινοφύτων ” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

19.996,30 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.10.6643.06 με τίτλο 

“Προμήθεια πετρελαίου θερμανσης  για την 

Β/θμια Σχολική Επιτροπή 2019” 
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

24.800,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.15.6231.01 με τίτλο 

“Μίσθωση χώρου για αθλοπαιδίες στο 

Δήλεσι” 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: “Αποθεματικό” με το ποσό των 

24.800,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.10.6142.06 με τίτλο 

“Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου για την 

ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής 

Κοινότητας (Ν.4513/18) από το Δήμο 
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Τανάγρας” 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.30.6262.35 

με τίτλο: “Υπηρεσίες απομάκρυνσης 

συσσωρευμένων φερτών υλικών στην 

Παραλιακή Ζώνη της Δ.Ε. Δηλεσίου από 

θεομηνία”  και ενίσχυσή του με το ποσό των 

240.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 

από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

“Αποθεματικό” 
 

214/2020  Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της μελέτης και 

την κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Επισκευή σχολικών 

κτιρίων Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 3/2020 μελέτη που 

συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Τανάγρας σχετικά με το έργο: 

«Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου 

Τανάγρας». 

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 

(χαμηλότερη τιμή), 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: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου 

Τανάγρας» και συντάσσει τους όρους 

διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η 15/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

19/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 

 
 

 

  Η πρακτικογράφος 
 

                                                                                     

              Πίκου Ευαγγελία  


