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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 12
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 12
η
 

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

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 6
η
 του μηνός Απριλίου 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 

99/2021 

(Εκτός 

ημερήσιας 

διάταξη) 

 

 

«Περί λήψης 

απόφασης για την απ’ 

ευθείας ανάθεση 

εντολής σε δικηγόρο 

άσκησης έφεσης κατά 

της αριθμ. Α476/2019 

απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Την άσκηση του ένδικού μέσου της έφεσης κατά της 

αριθμ. Α476/2019 απόφασης του Τριμελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η οποία αφορά 

προσφυγή κατά της πρώην Κοινότητας Αγίου Θωμά, 

της οποίας καθολικός διάδοχος είναι ο Καλλικρατικός 

Δήμος Τανάγρας, των Ανώνυμων Εταιρειών με τις 

επωνυμίες “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ”, “ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ” και της 

“ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ”». 

2. Αναθέτει στο δικηγόρο κ. ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142 μέλους του δικηγορικού 

συλλόγου Θηβών, την εντολή άσκησης του ένδικου 

μέσου της έφεσης κατά της Α476/2019 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

ανέλθει στο ποσό των 235,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 
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προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2021 

3. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

100/2021 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

 

 

«Περί λήψης 

απόφασης για 

χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας για την 

εκπόνηση της μελέτης 

με τίτλο: «Μελέτες για 

το έργο: «Ομαλή 

υδροδότηση αστικών 

και βιομηχανικών 

περιοχών Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για την 

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για το έργο: 

«Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών 

περιοχών Δήμου Τανάγρας», κατά έξι (6) μήνες από τη 

συμβατική λήξη του έργου, δηλαδή έως την 25η 

Σεπτεμβρίου 2021,  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 

του Ν.3316/2005. 

 

101/2021  «Περί λήψης 

απόφασης για την 

έγκριση του πρακτικού 

Ι διενέργειας και 

αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 93749, για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια και 

τοποθέτηση υβριδικού 

χλοοτάπητα και 

υποδομών στο γήπεδο 

Σχηματαρίου». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 22/03/2021 (συμπληρωματικό) 

πρακτικό Ι διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών που συνέταξε η επιτροπή διαγωνισμού για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα και 

υποδομών στο γήπεδο Σχηματαρίου», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 491.361,41 €   

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

κρίθηκε αποδεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού η 

προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«HELLASOD Α.Ε.» και απορρίφθηκαν οι προσφορές 

των οικονομικών φορέων με την επωνυμία: α) «Σ. 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» β) Κ/Ξ 

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και γ) ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 

2. Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων 

με την επωνυμία: 

 «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» με 

α/α προσφοράς 181991 διότι δεν πληρεί τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του 

στο διαγωνισμό 

 Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με α/α προσφοράς 

179966 διότι δεν πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές 

της προμήθειας. 

 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 
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με α/α προσφοράς 182309 διότι δεν πληρεί τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του 

στο διαγωνισμό 

για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο 

σκεπτικό του πρακτικού Ι και της παρούσας απόφασης. 

3. Αποδέχεται για τη συνέχιση του διαγωνισμού (άνοιγμα 

οικονομικών προσφορών) τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία HELLASOD Α.Ε. με α/α προσφοράς 

179949. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας 

 

102/2021  «Περί λήψης 

απόφασης για την ορθή 

επανάληψη της υπ’ 

αριθ. 203/2020 

απόφασης της 

Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: 

«Περί λήψης απόφασης 

για τον ετήσιο 

προγραμματισμό 

προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού στο Δήμο 

Τανάγρας για το έτος 

2021». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 

203/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Τανάγρας, η οποία τροποποιείται στο 

αποφασιστικό μέρος ως εξής: 

 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του 

έτους 2021, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, ανά 

κατηγορία εκπαίδευσης, Κλάδο/Ειδικότητα και Εργασιακή 

Σχέση ως εξής: 

ΚΛΑΔΟΣ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

ΠΕ 

Ηλεκτρολόγων 

/Μηχανικών  

1 ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΕ Οικονομικής 

& 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  

1 ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΕ Ενεργειακής 

& 

Περιβαλλοντικής 

Τεχνολογίας 

1 ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΚΟ 

   

ΣΥΝΟΛΟ 3  

 

Β. Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κρίνονται 

απαραίτητες για την Υπηρεσία για τους εξής λόγους: 

 Η πρόσληψη του ΠΕ Ηλεκτρολόγου /Μηχανικού 

κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για την 

στελέχωση και λειτουργία του Τμήματος 

Πολεοδομίας καθώς και των Τεχνικών Υπηρεσιών 

για την εκπόνηση πρόσθετων μελετών και την 

επίβλεψη υλοποίησης των έργων,  

 Η πρόσληψη του υπαλλήλου ΠΕ Οικονομικής & 

Περιφερειακής Ανάπτυξης , απαιτείται για την 

στελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών λόγω 

επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων του 

υπηρετούντος προσωπικού και  

 Η πρόσληψη του υπαλλήλου ΤΕ Ενεργειακής & 
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Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας,  απαιτείται για να 

καλύψει τις πολλαπλές ανάγκες του Δήμου μας ο 

οποίος λόγω της μεγάλης βιομηχανικής ανάπτυξης 

και της ύπαρξης του Ασωπού Ποταμού 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την μόλυνση 

του περιβάλλοντος . 

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

του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 

02.10.6011.01 

«Αποδοχές 

μονίμων 

υπαλλήλων» 

Διοικητική 

Υπηρεσία 

13.200,00 € 

02.10.6051 

«Εργοδοτικές 

εισφορές τακτικού 

προσωπικού» 

Διοικητική 

Υπηρεσία 

2.800,00 € 

02.20.6011.01 

«Αποδοχές 

μονίμων 

υπαλλήλων» 

Υπηρεσία 

Καθαριότητας - 

Ηλεκτροφωτισμού 

13.200,00 € 

02.20.6051 

«Εργοδοτικές 

εισφορές τακτικού 

προσωπικού» 

Υπηρεσία 

Καθαριότητας - 

Ηλεκτροφωτισμού 

2.800,00 € 

02.30.6011.01 

«Αποδοχές 

μονίμων 

υπαλλήλων» 

Τεχνική Υπηρεσία  12.800,00 € 

02.30.6051 

«Εργοδοτικές 

εισφορές τακτικού 

προσωπικού» 

Τεχνική Υπηρεσία  2.700,00 € 

 

103/2021  «Περί λήψης 

απόφασης για την 

έγκριση του υπ’ αριθ. 3 

πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 101869, για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια 

προκατασκευασμένων 

αιθουσών 

αποδυτηρίων για το 

γήπεδο του Αγίου 

Θωμά» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 12/03/2021 πρακτικό 3 ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, 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% 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για 

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

προκατασκευασμένων αιθουσών αποδυτηρίων για 

το γήπεδο του Αγίου Θωμά» στην εταιρεία 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΠΕ με α/α προσφοράς 

199211 καθώς προσέφερε για την εκτέλεση της ως άνω 

προμήθειας το ποσό των  100.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης  
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104/2021  «Περί λήψης 

απόφασης για  την 

ανανέωση της 

λειτουργίας του 

Γραφείου Ανταποκριτή 

ΟΑΕΔ στο Δήμο μας 

για το διάστημα από 1-

1-2021 έως και 31-12-

2021» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Eγκρίνει τη συνέχιση της συνεργασίας, με την 

παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Τανάγρας και του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) από 

1-1-2021  ως 31-12-2021, η οποία αφορά στη 

λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο 

Δήμο Τανάγρας (Δ.Ε. Οινοφύτων)  

2. Eξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τανάγρας κ. Βασίλειο 

Περγάλια για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων 

παράτασης της σύμβασης. 

 

105/2021  «Περί λήψης 

απόφασης για την 

απαλλαγή – διαγραφή 

των προσαυξήσεων 

εκπρόθεσμης 

καταβολής οφειλής της 

κας ΝΤΑΡΔΑ 

ΜΑΡΙΑΣ». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Απαλλάσσει πλήρως την κ. Ντάρδα Μαρία από τις 

προσαυξήσεις συνολικού ποσού 181,50 € έως σήμερα, 

οι οποίες προέκυψαν επί της οφειλής λογαριασμού 

ύδρευσης έτους 2004, ποσού 90,75 (Χ.Κ. 173/2017), 

καθώς και κάθε άλλης προσαύξησης που θα προκύψει 

μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής των ανωτέρω 

προσαυξήσεων. 

2. Διαγράφει το ποσό των 181,50 € που αφορά σε 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής 

λογαριασμού ύδρευσης έτους 2004, (Χ.Κ. 173/2017), 

καθώς και κάθε άλλης προσαύξησης που θα προκύψει 

μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής του ανωτέρω 

ποσού. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 
           

 

Η πρακτικογράφος 

 

 

                                                                            Πίκου Ευαγγελία  
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