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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 51102 
                                                         

                

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 

ΕΤΟΥΣ 2021 

 

 

          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 1η 

(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2021, η οποία 

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς στις 12 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 11.00΄ μ.μ. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και 

ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω:  

  Α/Α 

Απόφασης 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1/2021 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

 

«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 93668 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων στο Δήλεσι». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι (αποσφράγισης 

δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς) της επιτροπής διαγωνισμού για την 

ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93668 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων στο Δήλεσι». 

2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με 

Α/Α κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 175006, η 

οποία κρίνεται ως μη παραδεκτή, διότι δεν υπέβαλε 

εγγυητική επιστολή και αποκλείει αυτόν από τη 

συνέχεια του διαγωνισμού. 

3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ με 

Α/Α κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 174754, με 

προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 

Εμ=53,48%, επί των τιμών του τιμολογίου της 
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μελέτης. 

 

2/2021  

 

«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 93841 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Αντικατάσταση / 

μεταφορά παροχών 

ύδρευσης στη Δ.Ε. 

Δηλεσίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 22/12/2020 πρακτικό Ι 

(αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 

οικονομικής προσφοράς) της επιτροπής 

διαγωνισμού για την ηλεκτρονική δημοπρασία με 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93841 «Αντικατάσταση / 

μεταφορά παροχών ύδρευσης στη Δ.Ε. 

Δηλεσίου». 

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. ΠΑΛΟΓΟΥ με 

Α/Α κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 175874, με 

προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 

Εμ=47,00%, επί των τιμών του τιμολογίου της 

μελέτης. 

 

3/2021  

 

«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 100893, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια 

ελαστικοφόρου εκσκαφέα / 

φορτωτή» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 15/12/2020 πρακτικό Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, 

του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 100893, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

ελαστικοφόρου εκσκαφέα / φορτωτή», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 99.820,00 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Εγκρίνει το από 18/12/2020 πρακτικό ΙΙ 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του 

διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 100893, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

ελαστικοφόρου εκσκαφέα / φορτωτή». 

3. Αναδεικνύει την εταιρεία UNITRACK Α.Ε.Ε. με 

α/α προσφοράς 200855 ως προσωρινή  ανάδοχο για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα / 

φορτωτή» καθώς προσέφερε για την ως άνω 

προμήθεια το ποσό των   80.000,00 € + 19.200,00 € 

(Φ.Π.Α.) = 99.200,00 €. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 
 

4/2021  

 

«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 101869, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 16/12/2020 πρακτικό Ι 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών, του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

101869, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένων 

αιθουσών αποδυτηρίων για το γήπεδο του 

Αγίου Θωμά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

δαπάνης 124.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 
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τίτλο: «Προμήθεια 

προκατασκευασμένων 

αιθουσών αποδυτηρίων για 

το γήπεδο του Αγίου Θωμά» 

 

2. Εγκρίνει το από 18/12/2020 πρακτικό ΙΙ 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του 

διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 101869, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

προκατασκευασμένων αιθουσών αποδυτηρίων 

για το γήπεδο του Αγίου Θωμά». 

3. Αναδεικνύει την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. 

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΠΕ με α/α προσφοράς 199211 

ως προσωρινή  ανάδοχο για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

προκατασκευασμένων αιθουσών αποδυτηρίων 

για το γήπεδο του Αγίου Θωμά» καθώς 

προσέφερε για την ως άνω προμήθεια το ποσό 

των   100.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 

της παρούσας. 

 

5/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 92434 για 

την ανάδειξη αναδόχου για 

την κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «Επισκευή σχολικών 

κτιρίων Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 28/12/2020 πρακτικό ΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92434 «Επισκευή 

σχολικών κτιρίων Δήμου Τανάγρας». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επισκευή 

σχολικών κτιρίων Δήμου Τανάγρας», στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Ε. & Α. 

ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 

προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 168532, με προσφερόμενη 

μέση έκπτωση σαράντα έξι και είκοσι έξι επί τοις 

εκατό (46,26%) επί των τιμών του τιμολογίου της 

μελέτης με σύνολο δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) 

101.670,30 €. 
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

6/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή ποσού 

144.375,00 € από ΚΑΠ το 

οποίο αφορά στην κάλυψη 

δαπανών εκτέλεσης έργων 

και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων ως 7η, 8η, 

9η, 10η 11η και 12η μηνιαία 

κατανομή έτους 2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 144.375,00 €, το οποίο 

αφορά στην τακτική μηνιαία  επιχορήγηση (7η, 8η, 

9η, 10η 11η και 12η) του Δήμου μας από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 

2020, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 144.375,00 €, στον 

Κ.Α. εσόδων 06.31.00.1311 του σκέλους  των 

εσόδων, με τίτλο: «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 

των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) » του προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2020. 

 

7/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή ποσού 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
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32.530,00 € το οποίο αφορά 

στο τέλος ακίνητης 

περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 

2130/93)». 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 32.530,00 €, το οποίο 

αφορά στην απόδοση εσόδων από το Τέλος  

Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν. 

2130/93. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 32.530,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0441.01 του σκέλους  των 

εσόδων, με τίτλο: «Τέλος  Ακίνητης Περιουσίας 

(άρθρο 24 Ν. 2130/93)» του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2020. 

 

8/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή ποσού 

16.314,80 € το οποίο αφορά 

στην επιχορήγηση για την 

καταβολή μισθωμάτων 

Σχολικών Μονάδων από 

1/9/2020 έως 31/12/2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 16.314,80 €, το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση από ΚΑΠ  για την 

καταβολή μισθωμάτων Σχολικών Μονάδων από 

1/9/2020 έως 31/12/2020. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 16.314,80 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1211.02 του σκέλους  των 

εσόδων, με τίτλο: «Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑΑ -  

Κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων 

Σχολικών Μονάδων Ν. 3852/10» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2020. 

 

9/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή ποσού 

149.116,12 € το οποίο αφορά 

στην συμπληρωματική 

κατανομή τακτικής 

επιχορήγησης από Κ.Α.Π. 

έτους 2020 για την κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών 

γενικών δαπανών». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 149.116,12 €, το οποίο 

αφορά στην συμπληρωματική κατανομή τακτικής 

επιχορήγησης από Κ.Α.Π. έτους 2020 για την 

κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 

δαπανών. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 149.116,12 €, στον 

Κ.Α. εσόδων 06.31.00.0611.01 του σκέλους  των 

εσόδων, με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 

αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2020. 
 

10/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή ποσού 

41.670,00 € το οποίο αφορά 

στα έσοδα από  τέλη 

διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ 

του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-

20/10/1958 (άρθρο 9 

Ν.2880/2001)». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 41.670,00 €, το οποίο 

αφορά στα έσοδα από  τέλη διαφήμισης 

κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-

20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001). 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 41.670,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0715 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ 

του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 

Ν.2880/2001))» του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2020. 

 



[5] 
 

11/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή και κατανομή 

ποσού 189.260,95 € το οποίο 

αφορά στην τακτική 

επιχορήγηση ΙΒ΄ κατανομή 

έτους 2020.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 189.260,95 €, το οποίο 

αφορά στην τακτική επιχορήγηση ΙΒ΄  κατανομή 

έτους 2020. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 159.260,95 €, στον 

Κ.Α. εσόδων 06.31.00.0611.01 του σκέλους  των 

εσόδων, με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 

αναγκών (άρθρο 25, Ν.1828/89)», του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2020. 

3. Εγγράφει πίστωση ποσού 30.000,00 €, στον 

Κ.Α. εσόδων 06.31.00.0611.02 του σκέλους  των 

εσόδων, με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών & δαπανών μισθοδοσίας 

βρεφονηπιακών σταθμών Ν.2880/2001», του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2020  

4. Κατανέμει το ποσό των 30.000,00 €, στον Κ.Α. 

εξόδων 02.00.6712.04 με τίτλο: «Απόδοση σε 

Κ.Α.Π.Η.-ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

 

12/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 

του έργου  με τίτλο: 

“Αγροτική οδοποιϊα στη 

θέση «ΤΣΑΤΣΑΡΙ» Τ.Κ. 

Ασωπίας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 

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

οδοποιϊα στη θέση «ΤΣΑΤΣΑΡΙ» Τ.Κ. Ασωπίας», ο 

οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση 

στο ποσό των 153.691,12 € συμπεριλαμβανομένων 

των αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών 

και Φ.Π.Α. 

 

13/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

αποσφράγισης 

δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς, και την 

ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την 

κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «Ανάπλαση χώρου 

«ΣΠΗΛΙΑΣ» στην Τ.Κ. Αγ. 

Θωμά Δ.Ε. Οινοφύτων». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 21/12/2020 πρακτικό 

(αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 

οικονομικής προσφοράς)  που συνέταξε η 

επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση χώρου 

«ΣΠΗΛΙΑΣ» στην Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. 

Οινοφύτων». 

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΣΠΥΡΟΣ 

ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5% επί 

των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 

14/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

2 ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την 

κατακύρωση του 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 23/12/2020 πρακτικό 2 ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που συνέταξε η 

επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού 



[6] 
 

συνοπτικού διαγωνισμού 

για την κατασκευή του 

έργου με τίτλο: «Ανάπλαση 

χώρου «Καλό Πηγάδι» στην 

Ασωπία». 

 

διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «Ανάπλαση χώρου «Καλό Πηγάδι» στην 

Ασωπία». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου «Καλό 

Πηγάδι» στην Ασωπία», στον οικονομικό φορέα 

με την επωνυμία ΜΠΡΟΚΟΣ Γ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, με προσφερόμενη μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 2%, επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

15/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

αποσφράγισης 

δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς – ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, και την 

ανάδειξη οριστικού 

αναδόχου για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης με τη 

διαδικασίας της 

διαπραγμάτευσης του 

άρθρου 32, παρ.γ του 

Ν.4412/2016 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Επισκευή – 

συντήρηση 

ασφαλτοστρωμένων  οδών 

στη Δ.Ε. Οινοφύτων». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 28/12/2020 πρακτικό 

αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 

οικονομικής προσφοράς – ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασίας της 

διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, παρ.γ του 

Ν.4412/2016 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 

«Επισκευή – συντήρηση ασφαλτοστρωμένων 

οδών στη ΔΕ Οινοφύτων 2020». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, παρ. γ του 

Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: 

«Επισκευή – συντήρηση ασφαλτοστρωμένων 

οδών στη ΔΕ Οινοφύτων 2020», στο μειοδότη 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 

ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ», με προσφερόμενη μέση 

τεκμαρτή έκπτωση δέκα τοις εκατό (Εμ= 10%) 

επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

16/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της υπ’ αριθμ. 

834/2020 απόφασης 

Δημάρχου Τανάγρας με 

θέμα: «Αίτηση ανάκλησης 

στο VII Τμήμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 834/2020 απόφαση του 

Δημάρχου Τανάγρας με την οποία εγκρίθηκε η 

άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιων του VII 

Τμήματος ή και κάθε άλλου αρμόδιου Τμήματος 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθ. 

25/2020 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. 

Βοιωτίας & Ν. Φθιώτιδας και ανατέθηκε στη 

δικηγόρο ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431 να 

καταθέσει την παραπάνω αίτηση ανάκλησης 
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ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

17/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο 

εκπροσώπησης του Δήμου 

Τανάγρας, ενώπιον του VII 

Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κατά τη 

συζήτηση της 

κατατεθειμένης από το 

Δήμο αίτησης ανάκλησης 

της με αριθ. 25/2020 πράξης 

προσυμβατικού ελέγχου του 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στις 

Περιφερειακές Ενότητες 

Βοιωτίας και Φωκίδας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, την 

εντολή εκπροσώπησης του Δήμου Τανάγρας, 

ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, την 19η Ιανουαρίου 2021 και σε κάθε 

μετ’ αναβολή συζήτηση της από 30/12/2020  

αίτησης ανάκλησης της υπ’ αριθ. 25/2020 Πράξης 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.  Βοιωτίας και Ν. 

Φθιώτιδας που άσκησε ο Δήμος. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας 

θα ανέλθει στο ποσό των 411,68  € και θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών 

και συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, 

οικονομικού έτους 2021. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο 

όνομα της δικαιούχου ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΟΣ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, με 

βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

18/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο 

υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου 

ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς κατά τη 

συζήτηση της από 

05/06/2015 προσφυγής που 

άσκησε ο Ισαακίδης 

Παντελής του Χαραλάμπους 

κατά του Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο κ. ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142 μέλους του 

δικηγορικού συλλόγου Θηβών, την εντολή 

εκπροσώπησης του Δήμου Τανάγρας, κατά τη 

συζήτηση της από 05/06/2015 προσφυγής που 

άσκησε ο Ισαακίδης Παντελής του Χαραλάμπους 

κατά του Δήμου Τανάγρας, ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, 

την 18
η
 Φεβρουαρίου 2021 και σε κάθε άλλη μετ’ 

αναβολή δικάσιμο. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 357,12 € και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: 

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

Τανάγρας, οικονομικού έτους 2021. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο 

όνομα του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142,  με βάση τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 
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19/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την διαγραφή οφειλών 

ύδρευσης – αποχέτευσης με 

βάση την 23/2020 απόφαση 

της Επιτροπής Ύδρευσης 

Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Με βάση την 23/2020 (αριθ. πρωτ. 21322/22-12-2020) 

απόφαση της Επιτροπής Ύδρευσης του Δήμου 

Τανάγρας  

1. Διαγράφει την οφειλή του κ. Κοκκίνη Παναγιώτη 

του Νικολάου με ΑΦΜ 008579581 

 ποσού δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα επτά 

λεπτών (15,77) από τον Χ/Κ 37/2020 

 ποσού έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 

(6,55) από τον Χ/Κ 38/2020 

 ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 

(2,93) από τον Χ/Κ 39/2020 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

2. Διαγράφει την οφειλή του Στρατηγάκου Ηλία του 

Πολυχρόνη με ΑΦΜ 044273130  

 ποσού τριάντα ενός ευρώ (31,00) από τον Χ.Κ. 

33/2020   

 ποσού τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών 

(3,86) από  τον Χ.Κ. 34/202 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους.  

  

3. Διαγράφει την οφειλή της κ. Σαμακοβίδου 

Δήμητρας με ΑΦΜ 118357264         

 ποσού είκοσι δύο ευρώ και εξήντα λεπτών 

(22,60) από τον Χ.Κ. 38/2020  

 ποσού εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ  (177,00) 

από  τον Χ.Κ. 37/2020 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

4. Διαγράφει την οφειλή του κ. Μαρίνου Γεωργίου 

του Ηρακλή 

 ποσού εκατόν είκοσι εννέα ευρώ  (129,00) aπό 

τον Χ/Κ 772/2015 

 ποσού δέκα ευρώ (10,00) από τον Χ/Κ 

773/2015 

 ποσού τριάντα τριών ευρώ (33,00) από τον Χ/Κ 

775/2015  
καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

5. Διαγράφει την οφειλή του Κωστούλα Κων/νου 

του Σταύρου   

 ποσού ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά 
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λεπτών (98,37) από τον Χ/Κ 1075/2017 

 ποσού είκοσι τριών ευρώ και πενήντα έξι 

λεπτών (23,56) από τον Χ/Κ 1076/2017 

 ποσού σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο 

λεπτών (46,32) από τον Χ/Κ 1078/2017 

 ποσού δεκατριών ευρώ και πέντε λεπτών 

(13,05) από τον Χ/Κ 1079/2017   

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

6. Διαγράφει την οφειλή της Κόκκαλη Παρασκευής 

του Δημητρίου με ΑΦΜ 067722826  

 ποσού εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και επτά  

λεπτών (187,07) από τον Χ/Κ 1367/2018 

 ποσού είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο 

λεπτών (24,32) από τον Χ/Κ 1368/2018 

 ποσού πενήντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων 

λεπτών (56,14) από τον Χ/Κ 1370/2018 

 ποσού δεκατριών ευρώ και σαράντα επτά 

λεπτών (13,47) από τον Χ/Κ 1371/2018 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους.  

 

7. Διαγράφει την οφειλή του Κόκκαλη Αριστείδη 

του Φωτίου με ΑΦΜ 025783553  

 ποσού εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και δώδεκα 

λεπτών (114,12) από τον Χ/Κ 584/2014 

 ποσού δεκατεσσάρων ευρώ και ογδόντα έξι 

λεπτών (14,86)  από τον Χ/Κ 585/2014 

 ποσού τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα 

ενός λεπτών (34,31) από τον Χ/Κ 587/2014 

 ποσού επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών 

(7,83) από τον Χ/Κ 589/2014 

 ποσού τριάντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε 

λεπτών (32,45) από τον Χ/Κ 664/2014 

 ποσού τεσσάρων ευρώ και είκοσι τριών λεπτών 

(4,23) από τον Χ/Κ 666/2014  

 ποσού εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών 

(9,76) από τον Χ/Κ 667/2014 

 ποσού δύο ευρώ και  δεκαοκτώ λεπτών (2,18) 

από τον Χ/Κ 668/2014 

 ποσού εξήντα δύο ευρώ και πέντε λεπτών 

(62,05) από τον Χ/Κ 772/2015 

 ποσού οκτώ ευρώ και έντεκα  λεπτών (8,11) 

από τον Χ/Κ 773/2015  

 ποσού δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο  

λεπτών (18,72) από τον Χ/Κ 775/2015 

 ποσού τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων 

λεπτών (4,24) από τον Χ/Κ 776/2015 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 
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ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

8. Διαγράφει την οφειλή του Αθανασόπουλου 

Αθανάσιου του Παναγιώτη με ΑΦΜ 017314134 

 ποσού είκοσι έξι ευρώ και πενήντα  λεπτών 

(26,50) από τον Χ/Κ 16/2020 

 ποσού τριών  ευρώ και πενήντα  λεπτών (3,50) 

από τον Χ/Κ 18/2020 

 ποσού δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (2,28) 

από τον Χ/Κ 58/2020 

 ποσού δεκαεπτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών 

(17,22) από τον Χ/Κ 56/2020 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

9. Διαγράφει την οφειλή της κ. Τριανταφυλλιάς 

Κατσαρού με ΑΦΜ 118888419  

 ποσού ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα 

επτά λεπτών (94,87) από τον Χ/Κ 1500/2019 

 ποσού δώδεκα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών 

(12,33) από τον Χ/Κ 1503/2019  

 ποσού είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα επτά 

λεπτών (28,47) από τον Χ/Κ 1505/2019 

 ποσού έξι ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών 

(6,83) από τον Χ/Κ 1506/2019 

 ποσού πενήντα τριών ευρώ και έντεκα λεπτών 

(53,11) από τον Χ/Κ 68/2020 

 ποσού έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (6,96) 

από τον Χ/Κ 69/2020 

 ποσού δεκαέξι ευρώ και επτά λεπτών (16,07) 

από τον Χ/Κ 71/2020 

 ποσού τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών 

(3,86) από τον Χ/Κ 72/2020 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

10.  Διαγράφει την οφειλή του κ. Στεργίου Ιωάννη 

του Χρήστου με ΑΦΜ 021954367   

 ποσού ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα 

λεπτών (99,50) από τον Χ/Κ 1118/2018 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους.   

 

11. Διαγράφει την οφειλή της βιομηχανίας Χ.Ι 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε με   ΑΦΜ   094063686 

 ποσού είκοσι ενός ευρώ και σαράντα επτά 

λεπτών (21,47) από τον Χ/Κ 1643/2019 

 ποσού εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και πέντε 
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λεπτών (165,05) από τον Χ/Κ 1642/2019 

 ποσού είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα δύο 

λεπτών (27,72) από τον Χ/Κ 3/2020  

 ποσού τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3,60) 

από τον Χ/Κ 4/2020 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

12. Διαγράφει την οφειλή του κ. Κομπογιάννη 

Γεωργίου του Λάμπρου με ΑΦΜ 11688725  

 ποσού διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα 

οκτώ λεπτών (252,68) από τον Χ/Κ 762/2015 

 ποσού τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα τριών 

λεπτών (32,83) από τον Χ/Κ 763/2015 

 ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα 

πέντε λεπτών (75,75) από τον Χ/Κ 765/2015 

 ποσού δεκαεπτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών 

(17,36) από τον Χ/Κ 766/2015 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

13.   Διαγράφει την οφειλή του κ. Χρυσικού 

Αναστασίου του Δημητρίου  

 ποσού οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(8,80)από τον Χ/Κ 13/2010 

 ποσού οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80) 

από τον Χ/Κ 20/2010 

 ποσού οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80) 

από τον Χ/Κ 24/2010 

 ποσού δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών 

(14,60) από τον Χ/Κ 38/2010 

 ποσού οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80) 

από τον Χ/Κ 43/2010 

 ποσού έντεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών 

(11,70) από τον Χ/Κ 47/2010 

 ποσού οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80) 

από τον Χ/Κ 50/2010 

 ποσού είκοσι τριών ευρώ και τριάντα λεπτών 

(23,30)από τον Χ/Κ 57/2010  

 ποσού δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών 

(14,60) από τον Χ/Κ 60/2010 

 ποσού οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80) 

από τον Χ/Κ 63/2010  

 ποσού εννέα ευρώ (9)από τον Χ/Κ 248/2011 

 ποσού οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών 

(8,98)από τον Χ/Κ 384/2012  

 ποσού δύο ευρώ και δύο λεπτών (2,02) από τον 

Χ/Κ 386/2012 

 ποσού δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών 

(12,19) από τον Χ/Κ 430/2012 
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 ποσού δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 

(2,81) από τον Χ/Κ 432/2012 

 ποσού δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών 

(12,19) από τον Χ/Κ 547/2013  

 ποσού δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 

(2,81) από τον Χ/Κ 549/2013 

 ποσού δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών 

(12,19)από τον Χ/Κ 724/2015  

 ποσού δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 

(2,81)από τον Χ/Κ 726/2015  

 ποσού δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών 

(12,19) από τον Χ/Κ 801/2015  

 ποσού δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 

(2,81) από τον Χ/Κ 803/2015   

 ποσού δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών 

(12,19) από τον Χ/Κ 885/2016 

 ποσού δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 

(2,81) από τον Χ/Κ 887/2016  

 ποσού δώδεκα ευρώ και επτά λεπτών (12,07) 

από τον Χ/Κ 950/2016  

 ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 

(2,93) από τον Χ/Κ 952/2016 

 ποσού δώδεκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών 

(12,57) από τον Χ/Κ 1048/2017  

 ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 

(2,93)από τον Χ/Κ 1050/2017 

 ποσού δώδεκα ευρώ και επτά λεπτών 

(12,07)από τον Χ/Κ 1118/2018  

 ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 

(2,93) από τον Χ/Κ 1120/2018 

 ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 

(2,93) από τον Χ/Κ 1424/2019 

 ποσού δώδεκα ευρώ και επτά λεπτών (12,07) 

από τον Χ/Κ 1422/2019 

 ποσού δώδεκα ευρώ και επτά λεπτών 

(12,07)από τον Χ/Κ 1524/2019 

 ποσού δώδεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών 

(12,19) από τον Χ/Κ 682/2019 

 ποσού δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 

(2,81) από τον Χ/Κ 684/2019 

 ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 

(2,93) από τον Χ/Κ 1526/2019  

 ποσού δώδεκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών 

(12,57)από τον Χ/Κ 30/2020  

 ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 

(2,93)από τον Χ/Κ 32/2020  

 ποσού δώδεκα ευρώ και επτά λεπτών (12,07) 

από τον Χ/Κ 97/2020 

 ποσού δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 

(2,93) από τον Χ/Κ 99/2020  

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 
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τους. 

 

14.  Διαγράφει την οφειλή του κ. Κραβαρίτη 

Αθανασίου του Νικολάου  με ΑΦΜ 054772681  

 ποσού εκατόν τριάντα επτά ευρώ και είκοσι 

λεπτών (137,20) από τον Χ/Κ 1367/2018 

 ποσού είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών 

(24,03) από τον Χ/Κ 1368/2018 

 ποσού σαράντα ενός ευρώ και έξι λεπτών 

(41,06) από τον Χ/Κ 1370/2018 

 ποσού δεκατριών ευρώ και τριάντα ενός 

λεπτών (13,31) από τον Χ/Κ 1371/2018 

 ποσού εκατόν δεκαπέντε ευρώ και τεσσάρων 

λεπτών (115,04) από τον Χ/Κ 1425/2019 

 ποσού δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι 

λεπτών (18,76) από τον Χ/Κ 1426/2019 

 ποσού τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα 

τεσσάρων λεπτών (34,54) από τον Χ/Κ 

1428/2019 

 ποσού δέκα ευρώ και τριάντα τεσσάρων 

λεπτών (10,34) από τον Χ/Κ 1429/2019 

καθώς και των προσαυξήσεων που αφορούν στις 

ανωτέρω οφειλές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής 

τους. 

 

 

20/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή ποσού 1.350,00 

€ το οποίο αφορά έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση, για 

την υλοποίηση του 

προγράμματος κοινωνικής 

προστασίας όπως 

προβλέπεται από το Ν.Δ. 

57/1973 και την αριθ. 

33862/06-05-2019 κοινής 

απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και 

Εσωτερικών, με σκοπό τη 

χορήγηση οικονομικών 

ενισχύσεων σε πληγέντες 

από φυσικών 

καταστροφές». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 1.350,00 € το οποίο 

αφορά έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για την 

υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής 

προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 

57/1973 και την αριθ. 33862/06-05-2019 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών 

ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικών 

καταστροφές. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 1.350,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1214.09 του σκέλους  των 

εσόδων, με τίτλο: «Οικονομικής ενίσχυση του 

ν.δ/τος 57/1973 σε πληγέντες από φυσικές 

καταστροφές» του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2020. 

 

21/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή ποσού 3.130,59 

€ το οποίο αφορά στην 

επιχορήγηση ασφαλιστικών 

εισφορών προγράμματος 

κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Δήμους από ΟΑΕΔ για το 

μήνα Ιούλιο 2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 3.130,59 €, το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 

προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

από ΟΑΕΔ για το μήνα Ιούλιο 2020. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 3.130,59 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1211.04 του σκέλους  των 

εσόδων, με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης 
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μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του 

ΟΑΕΔ», του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2020. 

 

22/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή ποσού 

13.361,67 €, το οποίο αφορά 

σε παραβάσεις και πρόστιμα 

Κ.Ο.Κ.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 13.361,67 €, το 

οποίο αφορά σε παραβάσεις και πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 13.361,67 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1512 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 

και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 του Ν. 2130/93)», 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2020. 

 

23/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την αποδοχή ποσού 5.576,58 

€ το οποίο αφορά στην 

επιχορήγηση ασφαλιστικών 

εισφορών προγράμματος 

κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Δήμους από ΟΑΕΔ 

Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου 

2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 5.576,58 €, το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 

προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

από ΟΑΕΔ για τους μήνες Σεπτέμβριο & 

Οκτώβριο 2020. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 5.576,58 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1211.04 του σκέλους  των 

εσόδων, με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης 

μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του 

ΟΑΕΔ», του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2020. 

 
           

Η πρακτικογράφος 

 

                                                                                   

           Πίκου Ευαγγελία  
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