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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 6
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 

2021 

 

          Έχοντας υπόψη όπως συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97 & 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ 

(Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 6
η
 

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

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 16
η
 του μηνός Φεβρουαρίου 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 

39/2021 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

 

«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 39/2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 

συνολικού ύψους 60,00 € που εκδόθηκε στο όνομα 

της υπαλλήλου κ. Καραμουζά Δέσποινας του 

Γεωργίου, και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε 

ευθύνης για το ένταλμα αυτό. 

 

40/2021  

 

«Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 

πρωτοκόλλου προσωρινής 

και οριστικής παραλαβής 

του έργου με τίτλο: 

«Διαμόρφωση χώρου στις 

κερκίδες του σταδίου 

«Ευάγγελος Δεπάστας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Διαμόρφωση χώρου στις κερκίδες του σταδίου 

«Ευάγγελος Δεπάστας», σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν 

αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 



[2] 
 

41/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση υποβολής 

πράξης προς 

χρηματοδότηση με τίτλο: 

“Υποδομές ηλεκτροκίνησης 

- Ηλεκτρικά οχήματα - 

Σταθμοί φόρτισης του 

Δήμου Τανάγρας” στο 

πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης»». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για 

χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: 

«Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά 

οχήματα - Σταθμοί φόρτισης του Δήμου 

Τανάγρας» στην Πρόσκληση ΑΤ12 του 

Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». 

2. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο ανωτέρω 

πρόγραμμα, όπως αυτοί περιγράφονται στην εν 

λόγω πρόσκληση. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τανάγρας όπως 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές 

ενέργειες. 

 

42/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την απ’ ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο να 

προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για τη μεταγραφή 

των αποφάσεων για την 

ακίνητη περιουσία των 

δημοσίων σχολείων του 

Δήμου μας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Την απ’ ευθείας ανάθεση, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, στο κ. 

ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 

142 μέλους του δικηγορικού συλλόγου Θηβών, 

της εντολής να προβεί: α) σε έλεγχο τίτλων της 

ιδιοκτησίας του Δήμου στη Δ.Ε. Τανάγρας και 

έλεγχο βαρών και τη δήλωση αυτών στο γραφείο 

κτηματογράφησης Θήβας και β) στις απαραίτητες 

ενέργειες για τη μεταγραφή των αποφάσεων για 

την ακίνητη περιουσία των δημοσίων σχολείων 

του Δήμου μας.  

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 2.000,00 € σε 

βάρος του 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. 

 

 

43/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο για τον 

καθορισμό ημερήσιου 

τέλους λαϊκών αγορών για 

το έτος 2021». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 

καθορισμό του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για 

το έτος 2021, ως εξής:  

α) 1€ /μ στις  λαϊκές αγορές  Δηλεσίου, Σχηματαρίου 

και Οινοφυτων  του Δήμου Τανάγρας και  

β) 0,50€/μ στις υπόλοιπες λαϊκές του Δήμου. 

 

Η απόφαση αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη 

και θα ισχύει μέχρι λήψεως νεωτέρας. 
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44/2021  «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 93496 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Διαμόρφωση 

εσωτερικών χώρων για τη 

δημιουργία υπηρεσιών στο 

νέο Δημαρχείο Δ.Ε. 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 26/01/2021 πρακτικό Ι 

(αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 

οικονομικής προσφοράς) της επιτροπής 

διαγωνισμού για την ηλεκτρονική δημοπρασία με 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93496 «Διαμόρφωση εσωτερικών 

χώρων για τη δημιουργία υπηρεσιών στο νέο 

Δημαρχείο Δ.Ε. Σχηματαρίου». 

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΕΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ 172355, με προσφερόμενη μέση 

τεκμαρτή έκπτωση Εμ=45,70%, επί των τιμών 

του τιμολογίου της μελέτης. 

 

45/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

2 ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την 

κατακύρωση 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 05/02/2021 πρακτικό 2 ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που συνέταξε η 

επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «Ανάπλαση χώρου «ΣΠΗΛΙΑΣ» στην 

Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. Οινοφύτων». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου 

«ΣΠΗΛΙΑΣ» στην Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. 

Οινοφύτων», στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ με μέση τεκμαρτή 

έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου της 

μελέτης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

46/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ΙΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 89745 για 

την ανάδειξη οριστικού 

αναδόχου εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

για το έργο: «Ανάπλαση 

εισόδου και διαμόρφωση 

πλατείας οικισμού 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 12/01/2021 πρακτικό ΙΙΙ 

ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

89745 για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με 

τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Ανάπλαση 

εισόδου και διαμόρφωση πλατείας οικισμού 

Σχηματαρίου». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το 

έργο: «Ανάπλαση εισόδου και διαμόρφωση 

πλατείας οικισμού Σχηματαρίου», στην ένωση 

οικονομικών φορέων «ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ, Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & 
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ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ΕΠΕ, Δ.Τ.: «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ», «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Δ.Τ.: 

«ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Α.Ε», «CIVIL ENGINEERING consultants 

Aris X. Single Member Private Company», 

«ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε.», «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΡΗΓΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την Α/Α 151923 

προσφορά με μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα 

τρία και επτά δέκατα επί τοις εκατό (63,70%) επί 

των τιμών του τιμολογίου της μελέτης η οποία 

υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά.. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

47/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93841 για 

την ανάδειξη αναδόχου για 

την κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «Αντικατάσταση / 

μεταφορά παροχών 

ύδρευσης στη Δ.Ε. 

Δηλεσίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 10/02/2021 πρακτικό ΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93841 

«Αντικατάσταση / μεταφορά παροχών 

ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου με τίτλο: 

«Αντικατάσταση / μεταφορά παροχών 

ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου», στον 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. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

48/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση της αριθμ. 

5/2021 απόφασης του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.- 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για 

την πρώτη (1
η
) τροποποίηση 

του προϋπολογισμού και του 

Ο.Π.Δ. του  Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου 

Τανάγρας, έτους 2021». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

(με έξι ψήφους υπέρ και ένα ψήφο κατά) 

Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 5/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου με την επωνυμία: «ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ», με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

πρώτη (1
η
) τροποποίηση του προϋπολογισμού και 

του ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας, έτους 

2021», ως προς την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, όπως η  εν λόγω  απόφαση  

προσαρτάται στην παρούσα απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, ως συνημμένο έγγραφο, και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
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Σιαμπάνης Περικλής, ο οποίος εκπροσωπεί την 

αντιπολίτευση. 

 

49/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση υποβολής 

πράξης προς 

χρηματοδότηση με τίτλο: “ 
Πολιτική Προστασία – 

Προστασία της Δημόσιας 

Υγείας – Τεχνική Βοήθεια 

& Ψηφιακή Σύγκλιση του 

Δήμου Τανάγρας ” στο 

πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης»». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για 

χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «Πολιτική 

Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας 

– Τεχνική Βοήθεια & Ψηφιακή Σύγκλιση του 

Δήμου Τανάγρας» στην Πρόσκληση ΑΤ08 του 

Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». 

2. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο ανωτέρω 

πρόγραμμα, όπως αυτοί περιγράφονται στην εν 

λόγω πρόσκληση. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τανάγρας όπως 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές 

ενέργειες. 

 

50/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (ΟΠΔ) ως προς τον 

πίνακα στοχοθεσίας έτους 

2021, όπως αυτός 

διαμορφώθηκε μετά την 1η 

υποχρεωτική αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 

2021». 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

(με έξι ψήφους υπέρ και ένα ψήφο κατά) 

1. Καταρτίζει την 1η αναμόρφωση του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), ως 

προς τον πίνακα στοχοθεσίας, οικονομικού 

έτους 2021 του Δήμου Τανάγρας, μετά την 1η 

υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021.   

2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), ως 

προς τον πίνακα στοχοθεσίας,  οικονομικού 

έτους 2021 του Δήμου Τανάγρας, όπως αυτός 

διαμορφώνεται μετά την 1η υποχρεωτική 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021. 

 

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Σιαμπάνης Περικλής, ο οποίος εκπροσωπεί την 

αντιπολίτευση. 

 

51/2021  «Περί λήψης απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού 

ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93668 για 

την ανάδειξη αναδόχου για 

την κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων στο Δήλεσι». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93668 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων στο Δήλεσι». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο 

Δήλεσι», στον οικονομικό φορέα ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 



[6] 
 

ΕΣΗΔΗΣ 174754, με προσφερόμενη μέση 

τεκμαρτή έκπτωση Εμ=53,48%, επί των τιμών 

του τιμολογίου της μελέτης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

 

 

                                                                            Πίκου Ευαγγελία  
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