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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 7
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 7
η
 

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

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 23
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 

52/2021 

(Εκτός 

ημερήσιας 

διάταξη) 

 

«Περί λήψης απόφασης 

για την παράταση των 

συμβάσεων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου 

χρόνου, που είχαν 

συναφθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του Ν. 

4745/2020, (Α΄214) 

«Διατάξεις για την 

αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 

από τους ΟΤΑ” όπως 

αυτό τροποποιήθηκε  με 

τις διατάξεις του άρθρου 

175 του ν. 4764/2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την παράταση σύμβασης του προσωπικού 

που είχε προσληφθεί σύμφωνα με την αριθ. 769/2020 

(ΑΔΑ 6ΝΝΗΩΗΒ-ΙΑ) απόφαση του Δημάρχου 

Τανάγρας,  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου χρόνου  συνολικού αριθμού έντεκα (11) 

ατόμων, και  χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, 

για την αντιμετώπιση της διασποράς του  κορωνοϊού 

COVID-19 και άμεση  λήψη προληπτικών ή 

κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας, μέχρι την συμπλήρωση συνολικού 

διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών 
(συμπεριλαμβανομένης της αρχικής σύμβασης 4 

μηνών, η οποία είχε έναρξη την 10
η
 Δεκεμβρίου 

2020),  διαφόρων ειδικοτήτων, όπως κατωτέρω:  
 Υπηρεσία Έδρα 

Υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΕ  Εργατών 4 μήνες 2 
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Καθαριότητας - 

Οδοκαθαριστών 

 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας – 

πλήρωμα  

απορ/φόρων 

4 μήνες 4 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΔΕ Οδηγών 

Αυτοκινήτων με 

άδεια ψηφιακού 

ταχογράφου 

4 μήνες 3 

 ΤΜΗΜΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΠΕ/ΤΕ 

Κοινωνικών 

Λειτουργών 

4 μήνες 1 

 ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ) 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ TE 

Νοσηλευτών/τριών 

και εν ελλείψει 

 ΔΕ 

Νοσηλευτών/τριών 

 

4 μήνες 

 

1 

 

2. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων 

του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, για τους 

οποίους υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2302/22-02-2021 

βεβαίωσης του Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Τανάγρας, ως εξής: 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΠΟΣΟ 

Κ.Α. 

02.20.6041.02 

 

Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων  

300.000,00 € 

Κ.Α. 

02.20.6054.02 

 

Εργοδοτικές εισφορές 

ΙΚΑ έκτακτου 

προσωπικού  

100.000,00 € 

 

3. Εξουσιοδοτεί η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση να 

προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια για την 

υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 

53/2021  

(Ημερήσια 

διάταξη) 

 

 

«Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή και 

κατανομή ποσού 

189.260,95 € το οποίο 

αφορά στην τακτική 

επιχορήγηση A΄ 

κατανομή έτους 2021.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

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

αφορά στην τακτική επιχορήγηση A΄  κατανομή 

έτους 2021. 

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 2021. 

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 2021  

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 



[3] 
 

ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

 

54/2021  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

1.906,70 €, το οποίο 

αφορά σε παραβάσεις και 

πρόστιμα Κ.Ο.Κ.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 1.906,70 €, το 

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

για το χρονικό διάστημα από 03/11/2020 έως 

04/01/2021. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 1.906,70 €, 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 

2021. 
 

55/2021  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

19.372,14 € το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση 

ασφαλιστικών εισφορών 

προγράμματος 

κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε Δήμους από ΟΑΕΔ 

Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 

& Νοεμβρίου 2020». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 19.372,14 €, το οποίο 

αφορά στην επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 

προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

από ΟΑΕΔ για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο & 

Νοέμβριο 2020. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 19.372,14 €, 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 2021. 

 

56/2021  «Περί λήψης απόφασης 

για χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή 

στεγάστρου στο Δημοτικό 

Σχολείο Δηλεσίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για την 

κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 

στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου», εξήντα 

(60) ημερών από τη συμβατική λήξη του έργου, δηλαδή 

έως την 14η Μαίου 2021,  σύμφωνα με την παρ. 8α του 

άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

57/2021  «Περί λήψης απόφασης 

για τη χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας 

υποβολής 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης από τον 

προσωρινό ανάδοχο για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια 

προκατασκευασμένων 

αιθουσών αποδυτηρίων 

για το γήπεδο του Αγίου 

Θωμά». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

προκατασκευασμένων αιθουσών αποδυτηρίων για το 

γήπεδο του Αγίου Θωμά», από τον προσωρινό 

ανάδοχο με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. 

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΠΕ, είκοσι (20) ημερολογιακών 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του, 

δηλαδή έως την 1η Μαρτίου 2021,  σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 
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58/2021  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

285,20 €, το οποίο αφορά 

σε παραβάσεις και 

πρόστιμα Κ.Ο.Κ.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 285,20 €, το 

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

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 285,20 €, 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 

2021. 

 

59/2021  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

23.520,00 € το οποίο 

αφορά στο ενιαίο τέλος 

καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισμού – ΤΑΠ 

(άρθρο 195 Ν. 4662/2020) 

για μονάδες προσωρινής 

φιλοξενίας μεταναστών». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 23.520,00 €, το οποίο 

αφορά στο ενιαίο τέλος καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισμού – ΤΑΠ (άρθρο 195 Ν. 4662/2020) 

για μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 23.520,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0313.02 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Ενιαίο τέλος καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού  ΤΑΠ (άρθρο 195 Ν. 4662/2020) 

για μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών», 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2021. 

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

 

 

                                                                            Πίκου Ευαγγελία  
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