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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 32ης 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 32η 
(τακτική) συνεδρίαση όπως Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2021, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν 
οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

  Α/Α

Απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

280/2021 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης 
απόφασης για τη μη 
άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά της υπ’ 
αριθ. Α606/2020 
απόφασης του 
Μονομελούς 
Διοικητικού 
Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 
Α606/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η οποία αφορά στην από 31/01/2013 
αγωγή που άσκησε ο κ. Χασιώτης Εμμανουήλ κατά του Δήμου 
Τανάγρας.

281/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
έγκριση του 
πρακτικού 
διενέργειας και 
αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών 
του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ. αριθ. πρωτ. 13146/24-08-2021 πρακτικό 
διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με 
τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων του ΝΠΔΔ 
«Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του Δήμου Τανάγρας & του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου».

2. Εγκρίνει τη συμμετοχή των κάτωθι διαγωνιζόμενων: 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 09/09/2021

14183/2021/Κύριο Πρωτόκολλο
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«Προμήθεια 
γάλακτος και 
τροφίμων του ΝΠΔΔ 
«Κ.Α.Π.Η. – 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ Δ. 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του 
Δήμου Τανάγρας & 
του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου»

 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 ΛΑ ΚΡΕ Α.Ε.
 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας του 
συνοπτικού διαγωνισμού -  ανοίγματος των Οικονομικών 
Προσφορών –  που θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής.  
Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και θα 
ενσωματωθεί στην απόφαση κατακύρωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 του 
Ν.4782/2021.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας.

282/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
έγκριση του 
πρακτικού 
διενέργειας και 
αξιολόγησης 
τεχνικών & 
οικονομικών 
προσφορών του 
συνοπτικού 
διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια 
μεταλλικών 
στάσεων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ. αριθ. πρωτ. 13148/24-08-2021 πρακτικό 
διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών & οικονομικών 
προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
μεταλλικών στάσεων».

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, τον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία  TOP VISION Ε.Π.Ε. με τελική 
τιμή προσφοράς 48.989,92 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%.

3. Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 
350/2021 διακήρυξης δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο 
από το νόμο προβλεπόμενος έλεγχος.

4. Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και θα 
ενσωματωθεί στην απόφαση κατακύρωσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 100 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 40 του Ν.4782/2021.

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 
παρούσας.

283/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
απ’ ευθείας ανάθεση 
εντολής σε δικηγόρο 
για την υποστήριξη 
των συμφερόντων 
του δήμου ενώπιον 
του Μονομελούς 
Διοικητικού 
Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς κατά τη 
συζήτηση της από 
12/05/2017 αγωγής 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 
ΑΜ/ΔΣ 87 μέλους του δικηγορικού συλλόγου Θηβών, την 
εντολή υποστήριξης των συμφερόντων του Δήμου Τανάγρας, 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς,  κατά τη συζήτηση της από 26/04/2017, με αυξ. αρ. 
κατάθεσης δικογράφου ΑΓ94/2017 αγωγής που άσκησε η 
υπάλληλος του Δήμου Τανάγρας κ. Κοζούμη Ιωάννα του 
Παναγιώτη κατά του Δήμου Τανάγρας, την 16η Δεκεμβρίου 
2021 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο.

2. Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα ανέλθει 
στο ποσό των 332,32 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6111 με 
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που άσκησε η 
υπάλληλος του 
Δήμου Τανάγρας 
Κοζούμη Ιωάννα του 
Παναγιώτη κατά του 
Δήμου Τανάγρας».

τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, 
οικονομικού έτους 2021.

3. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της 
δικαιούχου ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 87 
μέλους του δικηγορικού συλλόγου Θηβών,  με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας.

284/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
έγκριση του 
πρακτικού Ι 
αποσφράγισης 
δικαιολογητικών 
συμμετοχής – 
οικονομικής 
προσφοράς της 
ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 181886 για 
την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Επέκταση και 
αναβάθμιση δικτύων 
ύδρευσης Δ.Ε. 
Δηλεσίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 31/08/2021 πρακτικό Ι (αποσφράγισης 
δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) 
της επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική δημοπρασία 
με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181886 για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. 
Δηλεσίου».

2. Κρίνει μη παραδεκτή και απορρίπτει την προσφορά του 
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ 
Ο.Ε.», διότι δεν περιέχει το ΕΕΕΣ και την εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
σκεπτικό του πρακτικού Ι και της παρούσας απόφασης.

3. Εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης προς τον Οικονομικό 
Φορέα με την επωνυμία «VALION ATE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» για αιτιολόγηση της προσφοράς του καθώς 
κρίθηκε ασυνήθιστα χαμηλή σύμφωνα με το πρακτικό Ι που 
συνέταξε η επιτροπή διαγωνισμού.

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας 
απόφασης.

285/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
απ’ ευθείας ανάθεση 
εντολής σε δικηγόρο 
να συντάξει και να 
καταθέσει προσφυγή 
κατά της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 
175487/30.08.2021 
απόφασης του κ. 
Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, ενώπιον 
της αρμόδιας 
Επιτροπής του 
άρθρου 152 
Ν.3462/2006 Ν. 
Ευβοίας –Βοιωτίας 
καθώς και να 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 3431 μέλους του 
δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς, την εντολή να συντάξει και 
να καταθέσει, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 
152 Ν.3462/2006 Ν. Ευβοίας – Βοιωτίας, προσφυγή κατά της 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 175487/30.08.2021 απόφασης του κ. Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 
256/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και να 
παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής και να υποβάλλει το 
σχετικό υπόμνημα.
Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα ανέλθει 
στο ποσό των 498,15 € 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
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παραστεί κατά τη 
συζήτηση αυτής και 
να υποβάλλει το 
σχετικό υπόμνημα.»

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας.

286/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
αποδοχή ποσού 
46.121,26 € 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 46.121,26 €, το οποίο αφορά στο 
ενιαίο τέλος καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού – ΤΑΠ 
(άρθρο 195 Ν. 4662/2020) για μονάδες προσωρινής 
φιλοξενίας μεταναστών.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 46.121,26 €, 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.

287/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
αποδοχή και 
κατανομή ποσού 
57.480,00 € το οποίο 
αφορά στην Γ΄ 
κατανομή από ΚΑΠ 
έτους 2021 για την 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών των 
σχολείων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 57.480,00 €, το οποίο αφορά στην 
Γ΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΠ) έτους 2021.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 57.480,00 €, στον Κ.Α. εσόδων 
06.31.00.0614 του σκέλους  των εσόδων, με τίτλο: ««ΚΑΠ 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 
1946/1991)», του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2021.

3. Κατανέμει το ποσό των 34.488,00 €, στον Κ.Α. εξόδων 
02.00.6711.02 με τίτλο: «Απόδοση σε Πρωτοβάθμια Σχολική 
Επιτροπή» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2021.

4. Κατανέμει το ποσό των 22.992,00 €, στον Κ.Α. εξόδων 
02.00.6711.03 με τίτλο: «Απόδοση σε Δευτεροβάθμια 
Σχολική Επιτροπή» του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2021.

288/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
αποδοχή και 
κατανομή ποσού 
189.260,95 € το οποίο 
αφορά στην τακτική 
επιχορήγηση Η΄ 
κατανομής έτους 
2021».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 189.260,95 €, το οποίο αφορά στην 
τακτική επιχορήγηση Η΄  κατανομής 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 
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ΣΤΑΘΜΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

289/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
αποδοχή ποσού 
11.121,38 €, το οποίο 
αφορά σε πρόστιμα 
Κ.Ο.Κ.».

Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 11.121,38 €, το οποίο 

αφορά σε παραβάσεις και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
2. Εγγράφει πίστωση ποσού 11.121,38 €, 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.

290/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
αποδοχή ποσού 
11.985,11 € το οποίο 
αφορά στην 
επιχορήγηση 
ασφαλιστικών 
εισφορών 
προγραμμάτων 
κοινωφελούς 
χαρακτήρα σε 
Δήμους από ΟΑΕΔ».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 11.985,11 €, το οποίο αφορά στην 
επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους από ΟΑΕΔ.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 11.985,11 €, 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.

291/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
αποδοχή ποσού 
100.900,00 € το οποίο 
αφορά στην έκτακτη 
επιχορήγηση για την 
κάλυψη έκτακτων 
και επιτακτικών 
αναγκών που 
προκλήθηκαν από 
την εμφάνιση του 
κορωνοϊού COVID-
19».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 100.900,00 €, το οποίο αφορά στην 
έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη έκτακτων και 
επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 
του κορωνοϊού COVID-19.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 100.900,00 €, στον Κ.Α. εσόδων 
06.31.00.0619.05 του σκέλους  των εσόδων, με τίτλο: 
«Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

292/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
έγκριση του 
πρακτικού Ι 
διενέργειας και 
αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών 
του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 181510, 
για την επιλογή 
αναδόχου για την 
παροχή τεχνικών και 
λοιπών συναφών 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 01/09/2021 πρακτικό Ι διενέργειας και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, του διαγωνισμού με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 181510, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με 
τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ 
ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 747.474,59 € πλέον 
Φ.Π.Α. 24%.

2. Αποδέχεται για τη συνέχιση του διαγωνισμού (άνοιγμα 
οικονομικών προσφορών) τον οικονομικό φορέα με την 
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επιστημονικών 
υπηρεσιών με τίτλο: 
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΟΥΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ 
ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ 
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ / 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΒΙΟ.ΚΑ. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

επωνυμία «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας.

293/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
έγκριση του 
λογαριασμού εσόδων 
– εξόδων του δήμου 
περιόδου 1/1/2020 
έως 31/12/2020».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τους ακόλουθους λογαριασμούς εσόδων – εξόδων, 
που αφορούν το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, και 
υποβλήθηκαν από το δημοτικό ταμία με το υπ. αριθμ. 13560/01-
09-2021 έγγραφο του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 
του Β.Δ., της 17/5/1959, ΦΕΚ 114Α/15-6-59 

  
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ   

Α.  έσοδα:  
ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥ
ΤΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Βεβαιωθέντα 739.067,69 4.218.832,54 30.326.248,43 35.284.148,66 

Εισπραχθέντα 739.067,69 4.208.150,84 25.917.619,75 30.864.838,28 
Υπόλοιπα 
προς 
είσπραξη

0,00 10.681,70 4.408.628,68 4.419.310,38 

  
Β. Εξοδα:  

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥ

ΤΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Ενταλθέντα 114.207,97 3.895.749,29 15.987.593,55 19.997.550,81 

Πληρωθέντα 114.207,97 3.895.749,29 15.987.593,55 19.997.550,81 
Υπόλοιπα 
προς 
πληρωμή

0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Γ. Χρηματικό υπόλοιπο 
περιόδου: 10.867.287,47 

     

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΕΣ - 
ΤΑΜΕΙΟ)
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A/A ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔ.ΓΕΝ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Σ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31/12/2019

1.  ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 38.00.00.00 291,36 

  
ΤΑΜΕΙΟ Δ.Ε. 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 38.00.00.01 152,97 

  

ΤΑΜΕΙΟ Δ.Ε. 
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩ
Ν 38.00.00.02 0,00 

  
ΤΑΜΕΙΟ Δ.Ε. 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 38.00.00.03 0,00 

2. 272/54002366 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 38.03.00.01 1.403.093,09 

3. 272/54002440 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 38.03.00.02 189.502,27 

4. 516 00 247552 70
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΕ 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ) 38.03.00.14 2.482.788,54 

5.  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ(Λογ/σμ
ός Διαχείρησης 
Επιχορηγούμενων 
Έργων) 38.03.0017 221.677,94 

6.  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ(Λογ/σμ
ός Ταμειακής 
Διαχείρισης 
Δ.Τανάγρας) 38.03.00.18 1.662.481,29 

7. 0026.0423.19.0200299464
EFG - ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 38.03.00.20 850.115,91 

8. 0026.0423.14.0200299537

EFG - ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ 38.03.00.21 1.956.927,29 

9. 0026.0423.16.0200299630
EFG - 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 38.03.00.22 542.880,56 

10.  EFG - N.103/75 38.03.00.23 7.050,58 

11.  
EFG - Γ.Π.Σ. 
Σχηματαρίου 38.03.00.24 41,03 

12.  

EFG - Πολεοδομική 
μελέτη 
αναθ.Σχ.Πόλεως) 38.03.00.25 395,56 

13. 272/540059-71

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΧΑΔΑ 
ΘΕΣΗ "ΔΑΣΥΛΙΟ" 
Δ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 38.03.00.26 147,99 

14.  
EFG - Εισφορά σε 
χρήμα & γη) 38.03.00.27 3.618,75 

15.  
EFG - Όψεως - 
Άτοκος 38.03.00.29 121.094,17 

16.  EFG – Ενεχύρου 38.03.00.31 155.999,99 

17.  
EFG – Εισπράξεις 
ΔΙΑΣ 38.03.00.32 1.527.176,50 

18.  
EFG – 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 38.03.00.33 3.163,85 

ΣΥΝΟΛΑ 11.128.599,64

Μείον ανεξόφλητες επιταγές την 31/12/2020 -280.379,71
Έσοδα εις χείρας τρίτων την 31/12/2020(Εισπράξεις ΕΛΤΑ-
ΔΙΑΣ) 19.067,54
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Χρηματικό υπόλοιπο περιόδου:   10.867.287,47

Συνημμένα: 1. Ισοζύγιο Χρηματικών διαθεσίμων Γενικής Λογιστικής
                  2. Κατάσταση Ελέγχου Ταμείου 

294/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
έγκριση του 
απολογισμού και τον 
προέλεγχο του 
ισολογισμού του 
Καλλικρατικού 
Δήμου Τανάγρας, 
οικονομικού έτους 
2020».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Τανάγρας οικονομικού 
έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ 1, εδ. 
γ, του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ -197Α/12-10-2020).  

2. Εγκρίνει τις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 315/1999 ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2020 (ήτοι, 
Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας 
Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής 
Εκμετάλλευσης, καθώς και το Προσάρτημα), οι οποίες  
συντάχθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή και οι οποίες 
παρατίθενται συνημμένα στο παρόν πρακτικό καθώς επίσης και 
η Έκθεση Διαχειρίσεως.

3. Παραθέτει τα ακόλουθα σχετικά με τους λογαριασμούς έτους 
2020 του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας.
Τα απολογιστικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2020 
συνοπτικά έχουν ως εξής:
Α. Έσοδα Χρήσης

Χρηματικό 
Υπόλοιπο 

Προηγούμενης 
Χρήσης

Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
υπόλοιπα

Τακτικά 10.755.052,99 10.755.052,99 10.755.052,99 0,00 

Έκτακτα 
Ανειδίκευτα 739.067,69 739.067,69 739.067,69 0,00 

Έκτακτα 
Ειδικευμένα 2.595.865,17 2.595.865,17 2.595.865,17 0,00 

Σύνολο Α 14.089.985,85 14.089.985,85 14.089.985,85 0,00 

Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
υπόλοιπα

Τακτικά 13.101.594,51 12.332.507,47 11.599.361,39 733.146,08 

Έκτακτα 5.846.603,49 1.622.967,37 1.612.285,67 10.681,70 

Εισπράξεις από 
Δάνεια & ΠΟΕ

13.943.431,85 6.289.336,56 2.688.413,37 
3.600.923,19 

Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου & 
τρίτων

1.113.359,30 949.351,41 874.792,00 
74.559,41 

Σύνολο Β 34.004.989,15 21.194.162,81 16.774.852,43 4.419.310,38 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Α+Β) 48.094.975,00 35.284.148,66 30.864.838,28 4.419.310,38 

Β. Δαπάνες Χρήσης

 
Δαπάνης

Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες Αδιάθετες 
πιστώσεις

Σύνολο Εξόδων 47.738.131,7
5 

19.997.550,8
1 19.997.550,81 0,00 

Αποθεματικό 356.843,25 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 48.094.975,0
0 

19.997.550,8
1 19.997.550,81 0,00 

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
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Είδος Λογαριασμού Χρηματικό 
Υπόλοιπο

Τακτικά 7.159.840,80 

Έκτακτα Ανειδίκευτα 799.831,63 

Έκτακτα Ειδικευμένα 2.907.615,04 

Σύνολο 10.867.287,47 

3. Παραθέτει ως κατωτέρω τα στοιχεία του διπλογραφικού 
συστήματος ως προς τη συμφωνία με το απλογραφικό, τα 
οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

Κωδικός 
Γενικής 
Λογιστικής Περιγραφή

Υπόλοιπο 
31/12/20

38.00.00.00 Ταμείο 291,36

38.00.00.01 Ταμείο Δ.Ε. Οινοφύτων 152,97

38.00.00.02 Ταμείο Δ.Ε. Δερβενοχωρίων 0,00

38.03.00.01 Ε.Τ.Ε. (λογ/σμός:272/54002366 τακτικά έσοδα 1.403.093,09

38.03.00.02 Ε.Τ.Ε. (λογ/σμός:272/54002440 έκτακτα έσοδα 189.502,27

38.03.00.14 ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Λογ.516002475527) 2.482.788,54

38.03.00.17 Τ.τ.Ε. (λογ. διαχείρισης επιχορηγούμενων έργων) 221.677,94

38.03.00.18 Τ.τ.Ε. (λογ.26210694 Ταμειακής Διαχείρισης Δ. 
Τανάγρας)

1.662.481,29

38.03.00.20 EFG (λογ/σμός:0026.0423.19.0200299464 τακτικά 
έσοδα)

850.115,91

38.03.00.21 EFG (λογ/σμός:0026.0423.19.0200299537 έκτακτα 
ειδικευμένα . έσοδα)

1.956.927,29

38.03.00.22 EFG (λογ/σμός:0026.0423.16.0200299630 
μισθοδοσία)

542.880,56

38.03.00.23 EFG (λογ/σμός:0026.0423.11.0200299703 Ν.103/75) 7.050,58

38.03.00.24 EFG (λογ/σμός:0026.0423.15.0200299875 Γ.Π.Σ. 
Σχηματαρίου)

41,03

38.03.00.25 EFG (λογ/σμός:0026.0423.10.0200299948 
Πολεοδ.μελέτη  αναθ.Σχ.Πόλεως)

395,56

38.03.00.26 EFG (λογ/σμός:0026.0423.10.0200300063 
Αποκ.ΧΑΔΑ θέση Δασύλιο)

147,99

38.03.00.27 EFG (λογ/σμός:0026.0423.16.0200300136 Εισφορά 
σε χρήμα & γη)

3.618,75

38.03.00.29 EFG (λογ/σμός:0026.0423.12.0200317373 Οψεως 
άτοκος)

121.094,17

38.03.00.31 EFG (λογ/σμός:0026.0423.16.0200428315 
Ενεχύρου)

155.999,99

38.03.00.32 EFG (λογ/σμός:0026.0423.17.0200459593 
Εισπράξεις ΔΙΑΣ)

1.527.176,50

38.03.00.33 EFG (λογ/σμός:0026.0423.12.0200459666 
Προνοϊακά)

3.163,85

38.03.00.99 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

0,00

Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων την 31/12/2020   
[Α] 11.128.599,64

Κωδικός 
Γενικής 
Λογιστικής Περιγραφή Αιτιολογία Αξία
33.95.99.01 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
ΑΕ-ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ 
ΔΙΑΣ ΤΗΣ 31/12/2020 ΔΙΟΤΙ Η 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΙΝΕ 04-01-
2021 (ΓΕ 410Δ) ΚΑΙ 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΛΤΑ ΔΕ 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ 
31/12/2020 ΔΙΟΤΙ Η 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΙΝΕ 04-01-
2021 (ΓΕ 409Δ)

17.559,14

33.95.99.04 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ 

1.508,40
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ΑΕ POS ΔΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΤΗΣ 
31/12/2020 ΔΙΟΤΙ Η 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΙΝΕ 04-01-
2021 (ΓΕ 1565) ΚΑΙ 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ POS ΔΕ 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020 
ΔΙΟΤΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΙΝΕ 
04-01-2021 (ΓΕ 1566)

Σύνολο εσόδων εις χείρας τρίτων την 31/12/2020 
[Β] 19.067,54

Ημερομηνί
α έκδοσης

Αριθμός 
επιταγής

Περιγραφή Αξία

25/07/2018 ΤΕ10498/25-7-
2018

ΦΟΡΟΣ 10% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -  
Πληρ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 10% 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΑ -

308,16

23/12/2020 ΤΕ.20999/16-12-
2020

ΚΟΖΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ -  Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANKΒ ΔΕΚ

19.950,46

23/12/2020 ΤΕ20.999/16-12-
2020

ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ  -  Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANKΒ ΔΕΚ

8.399,24

23/12/2020 ΤΕ2099.9/16-12-
2020

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ -  Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANKΒ ΔΕΚ

15.655,75

23/12/2020 ΤΕ20999/.16-12-
2020

ΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 
-  Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANKΒ ΔΕΚ

5.653,58

23/12/2020 ΤΕ20999/16.-12-
2020

ΜΟΝΤΖΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ -  Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANKΒ ΔΕΚ

927,75

23/12/2020 ΤΕ20999/16-1.2-
2020

ΣΤΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ -  Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANKΒ ΔΕΚ

1.051,83

23/12/2020 ΤΕ20999/16-12-
.2020

ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ -  Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK Β ΔΕΚ

1.230,24

23/12/2020 ΤΕ/20299./20 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 
-  Πληρ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΤΗΣΕΩΝ

65.371,67

31/12/2020 ΤΕ 21641/2020 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΙ -  Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK

1.413,70

31/12/2020 Τ Ε 21641/2020 Μ.Τ.Π.Υ. -  Πληρ. ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΕΠ 1289

5,60

31/12/2020 τε21601/2020 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 
-  Πληρ. αποδοση κρατησεων χεπ 
1270

1.261,0

31/12/2020 τε 21601/2020 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΙ  -  Πληρ. τραπεζα 
eurobank

13.361,47

31/12/2020 ΤΕ21601/2020  ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ  -  
Πληρ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

2.424,13

31/12/2020 τε  12601/2020 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 
-  Πληρ. αποδοση κρ χεπ 1278

7.868,26

31/12/2020 Τε 21601/29-12-
2020

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ -  Πληρ. τραπεζα 
eurobank

84.792,73

31/12/2020 τΕ  21601/2020 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 
-  Πληρ. ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

50.704,14

Σύνολο επιταγών εκκρεμών την 31/12/2020    [Γ] 280.379,71
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  31/12/2020  [Α] + [Β] - 
[Γ] 10.867.287,47

4. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 
ενίσχυσης  λογαριασμών εσόδων του προϋπολογισμού διότι 
κατά την 31/12/2020 είχαν εισπραχθεί και βεβαιωθεί ποσά 
πλέον των προϋπολογισθέντων. Συγκεκριμένα πρέπει να 
εγκριθεί η αναμόρφωση των εσόδων του Προϋπολογισμού 
2020 ως εξής:
 Eνίσχυση του Αποθεματικού με ΚΑ Εξόδων 02.90.9111 
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λόγω ενίσχυσης των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.0311.02  «Τέλη καθαριότητας 

Ε.Α.Β.» με το ποσό  των 188.723,29 ευρώ
 ΚΑ Εσόδων 06.00.0321 «Δικαιώματα σύνδεσης και 

επανασύνδεσης με το δίκτυο»  με το ποσό  των 
2.117,43 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0324.01 «Εγγυήσεις μισθωτών για 
συμμετοχή σε σύνδεση παροχής ύδρευσης»  με το 
ποσό  των 604,87 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0341.01 «Δικαιώματα σύνδεσης με 
το αποχετευτικό δίκτυο»  με το ποσό  των 729,76 
ευρώ

 Από το ως άνω ενισχυμένο Αποθεματικό κατά το ποσό των 
192.175,35 ευρώ πρέπει να γίνει μείωση των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.0311.01  «Τέλος καθαριότητας και 

φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)» με το ποσό των 
192.175,35 ευρώ

 Eνίσχυση του Αποθεματικού με ΚΑ Εξόδων 02.90.9111 
λόγω ενίσχυσης των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.0343.02  «Τέλος χρήσης τρίτων  σε 

βιολογικό καθαρισμό από οικιακά λύματα» με το ποσό  
των 4.536,54 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0412 «Δικαίωμα ενταφιασμού»  με 
το ποσό  των 1.100,00 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0441.01  «Τέλος ακίνητης 
περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)»  με το ποσό  των 
83.691,66 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0471.03  «Ειδικό περιβαλλοντικό 
τέλος από Ε.Α.Β.»  με το ποσό  των 38.580,76 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0471.04  «Συγκοινωνιακό τέλος 
από Ε.Α.Β.»  με το ποσό  των 5.311,86 ευρώ

 Από το ως άνω ενισχυμένο Αποθεματικό κατά το ποσό των 
133.220,82 ευρώ πρέπει να γίνει μείωση των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.0469.01  «Έσοδα από παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - 
τέλος 3%» με το ποσό των 133.220,82 ευρώ

 Eνίσχυση του Αποθεματικού με ΚΑ Εξόδων 02.90.9111 
λόγω ενίσχυσης των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.0511.02  «Φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) από 
Ε.Α.Β.» με το ποσό  των 35.627,72 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0523  «Εισφορά 40% ή 75% του 
ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)» με το 
ποσό  των 326,78 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0524.02  «Εισφορά υπέρ Δήμου για 
την έκδοση οικοδομικής άδειας» με το ποσό  των 
164,91 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0611.01  «ΚΑΠ για την κάλυψη 
γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» με το ποσό  
των 149.116,12 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0619.07  «Ενίσχυση της 
ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης των εσόδων 
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για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών από 
την εμφάνιση του Covid-19 κλπ δαπανών» με το ποσό  
των 87.715,36 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.0713  «Παράβολα για την έκδοση 
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος ( άρθρο 25 Δ.Κ.Κ. )» με 
το ποσό  των 555,00 ευρώ

 Από το ως άνω ενισχυμένο Αποθεματικό κατά το ποσό των 
273.505,89 ευρώ πρέπει να γίνει μείωση των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.0511.01  «Φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 
0.16€ /m2 για τους στεγασμένους & 0.008 € / m2 για 
τουσ μη στεγασμένους» με το ποσό των 273.505,89  
ευρώ

 Eνίσχυση του Αποθεματικού με ΚΑ Εξόδων 02.90.9111 
λόγω ενίσχυσης των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.1211.02  «Επιχορήγηση 

ΥΠΕΣΔΑΑ - Κάλυψη δαπανών για καταβολή 
μισθωμάτων Σχολικών Μονάδων Ν.3852/10» με το 
ποσό  των 7.472,88 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.1211.04  «Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα - ΟΑΕΔ» με το ποσό  των 5.946,54ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.1211.05  «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.- 
Κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ για 
την καθαριότητα σχολικών μονάδων» με το ποσό  των 
3.760,00 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.1212.01  «Επιχορήγηση για Πράξη 
"Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τανάγρας"» με το ποσό  
των 33.278,60 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.1214.09  «Οικονομική ενίσχυση 
του ν.δ/τος 57/1973 σε πληγέντες από φυσικές 
καταστροφές» με το ποσό  των 1.350,00 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.1322.13  «Προμήθεια ημιυπόγειων 
συστημάτων συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων» με 
το ποσό  των 0,01 ευρώ

 Από το ως άνω ενισχυμένο Αποθεματικό κατά το ποσό των 
51.808,03 ευρώ πρέπει να γίνει μείωση των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.1315.07  «Δαπάνες ΟΚΩ για την 

πράξη "Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης 
ακαθάρτων στο Δήλεσι, στον Αγ. Θωμά και στο 
Κλειδί και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕΛ 
Σχηματαρίου / Οινοφύτων» με το ποσό των 51.808,03  
ευρώ

 Eνίσχυση του Αποθεματικού με ΚΑ Εξόδων 02.90.9111 
λόγω ενίσχυσης των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.1518  «Καταπτώσεις εγγυήσεων» 

με το ποσό  των 16.975,16 ευρώ
 ΚΑ Εσόδων 06.00.1519.03  «Πρόστιμα σε 

εκπρόθεσμη ή μη καταβολή του τέλους διαμονής 
παρεπιδημούντων & του τέλους άρθρ.20 Ν.2539/97» 
με το ποσό  των 22,63 ευρώ

 Από το ως άνω ενισχυμένο Αποθεματικό κατά το ποσό των 
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16.997,79 ευρώ πρέπει να γίνει μείωση των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.1519.02  «Πρόστιμα που 

επιβάλλονται για παραβάσεις του  386/2010 ( 
απαγόρευση καπνίσματος )» με το ποσό των 16.997,79  
ευρώ

 Eνίσχυση του Αποθεματικού με ΚΑ Εξόδων 02.90.9111 
λόγω ενίσχυσης των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.2111  «Τακτικά έσοδα από τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό  των 
1.350,35 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.2119.07 «Φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθ.ετών 
πρωτοβ.(άρθρ.10 Ν.1080/80)» με το ποσό  των 506,84 
ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.2119.08 «Τέλη και δικαιώματα από 
λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» με το 
ποσό  των 580,00 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.2119.09 «Τακτικά έσοδα 
παρελθόντων ετών, από απώλεια ρύθμισης εντός της 
χρήσης» με το ποσό  των 721,98 ευρώ

 Από το ως άνω ενισχυμένο Αποθεματικό κατά το ποσό των 
3.159,17 ευρώ πρέπει να γίνει μείωση των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.2114.03  «Λοιπά τακτικά έσοδα 

από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» με το ποσό 
των 3.159,17  ευρώ

 Eνίσχυση του Αποθεματικού με ΚΑ Εξόδων 02.90.9111 
λόγω ενίσχυσης των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.4213  «Επιστροφή αχρεωστήτων 

καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 
318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)» με το 
ποσό  των 4.157,08 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.4214.02  «Επιστροφές κρατήσεων 
μη αποδοθείσες από Ε.Α.Π.» με το ποσό  των 1.586,98 
ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.4218  «Επιστροφή χρημάτων από 
Δημοτικές Επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των 
υπέρ αυτών εγγυήσεων» με το ποσό  των 95,08 ευρώ

 ΚΑ Εσόδων 06.00.4311  «ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)» με το 
ποσό  των 11.720,00 ευρώ

 Από το ως άνω ενισχυμένο Αποθεματικό κατά το ποσό των 
17.559,14 ευρώ πρέπει να γίνει μείωση των :
 ΚΑ Εσόδων 06.00.4214.01  «Επιστροφή εν γένει 

χρημάτων» με το ποσό των 17.559,14  ευρώ
Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο  74445-29/12/2010 του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης περί «καθορισμού της διαδικασίας, του 
τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης 
φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων 
των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)» .πρέπει να υπάρχει εισήγηση 
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προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση των διαφορών της 
απογραφής  έναρξης που προέκυψαν από έλεγχο κατά την 
διάρκεια της χρήσης. 
Για το έτος 2020 δεν προέκυψαν διαφορές της απογραφής 
έναρξης.

5. Υποβάλλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Τανάγρας για την απαραίτητη έγκριση του ισολογισμού 
οικονομικού έτους 2020.

295/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για τον 
ορισμό υπολόγου 
είσπραξης 
χρηματικού 
εντάλματος 
προπληρωμής 
προκειμένου να 
προβεί στις 
απαιτούμενες 
ενέργειες για την 
πληρωμή της 
δαπάνης που αφορά 
στην επέκταση του 
δημοτικού φωτισμού 
από τη ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 2.293,24 € για την πληρωμής της 
δαπάνης που αφορά στην επέκταση δημοτικού φωτισμού 
(μετατόπιση στύλων και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος).

2. Ορίζει υπόλογο τη δημοτική υπάλληλο Δημητρακοπούλου 
Ευαγγελία του Γεωργίου για την είσπραξη του ανωτέρω 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου να 
προβεί στην πληρωμή της προαναφερόμενης δαπάνης.

3. Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από τη δημοτική 
υπάλληλο την 30η Νοεμβρίου 2021. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας.

296/2021 «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 
484/2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, συνολικού ύψους 
1.600,00 € που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου κ. Μάρη 
Δημήτριου του Γεωργίου, και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε 
ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

297/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για την 
ακύρωση της υπ’ 
αριθ. 194/2021 
απόφασης 
Οικονομικής 
Επιτροπής και τη 
λήψης νέας 
απόφασης για: α) 
την ανάθεση μέρους 
της συλλογής και 
μεταφοράς των 
στερεών αποβλήτων 
στο ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας σύμφωνα 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 194/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας, για τους λόγους 
που αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης.

2. Αναθέτει μέρος της συλλογής και μεταφοράς των στερεών 
αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παρ. 7 του Ν. 3613/2007.

3. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου μας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.», για την ανάθεσηανάθεση  τηςτης  παροχής υποστηρικτικών 
υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο μας, 
σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. 1 του Ν. 3536/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το  άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, και 
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με το αρ. 24 παρ. 7 
του Ν. 3613/2007, β) 
την έγκριση 
σύναψης 
προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Τανάγρας 
και του «Φο.Δ.Σ.Α 
Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε», για την 
ανάθεση της 
παροχής 
υποστηρικτικών 
υπηρεσιών από τον 
Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ στο Δήμο 
Τανάγρας  και γ) για 
την εξουσιοδότηση 
του Δημάρχου για 
την υπογραφή της 
προγραμματικής 
σύμβασης».

17 παρ. 7 του Ν. 4071/2012. 
Η προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνεται ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της απόφασης αυτής.

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης.

298/2021 «Περί λήψης 
απόφασης για 
χορήγηση 
παράτασης 
προθεσμίας για την 
εκτέλεση του έργου 
με τίτλο: 
«Ασφαλτοστρώσεις 
οδού προς ΠΥΡΚΑΛ, 
Στεφάνης – 
Σκούρτων, 
Νεκροταφείου – 
Περιφερειακού 
Δάφνης & Σκούρτα 
Πύλης Δ.Ε. 
Δερβενοχωρίων και 
Τζιγκουράτι».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδού προς ΠΥΡΚΑΛ, 
Στεφάνης – Σκούρτων, Νεκροταφείου – Περιφερειακού 
Δάφνης & Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων και 
Τζιγκουράτι», τρεισήμισι (3,5) μηνών από τη συμβατική λήξη 
του έργου, δηλαδή έως την 28η Δεκεμβρίου 2021,  σύμφωνα με 
την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 


	



