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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 33ης 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 33η 
(τακτική) συνεδρίαση όπως Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2021, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 14η 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

299/2021 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
υποβολής 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης από τον 
προσωρινό ανάδοχο για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών, 
στεγανωτικών υλικών, 
χρωμάτων και 
σιδηρουργικών υλικών».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών, στεγανωτικών υλικών, 
χρωμάτων και σιδηρουργικών υλικών» από τον 
προσωρινό ανάδοχο, για την ΟΜΑΔΑ Α (Διάφορα 
οικοδομικά υλικά), με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. 
ΔΑΒΡΗ, δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, δηλαδή έως την 26η 
Σεπτεμβρίου 2021,  σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 103 του Ν.4412/2016.

300/2021 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για την  απαλλαγή 
υπαλλήλου από τον 
ορισμό της ως υπόλογο 
για την είσπραξη 
χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ 
αριθμό 628/2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
συνολικού ύψους 2.324,84 € που εκδόθηκε στο όνομα 
της υπαλλήλου κ. Βόγγλη Κωνσταντίνας του 
Δημητρίου, και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε 
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ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

301/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την απ’ ευθείας 
ανάθεση εντολής σε 
δικηγόρο της μελέτης 
και της παροχής 
γνωμοδότησης σχετικά 
με την πιθανότητα 
ευδοκίμησης ένδικων 
μέσων κατά της υπ’ αριθ. 
92/2019 απόφασης του 
Μονομελούς Εφετείου 
Ευβοίας».

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 μελέτης και παροχής γνωμοδότησης 
σχετικά με την πιθανότητα ευδοκίμησης ένδικων 
μέσων κατά της υπ’ αριθ. 92/2019 απόφασης του 
Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας. 
Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 
υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 99,20 € 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.

302/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την απ’ ευθείας 
ανάθεση εντολής σε 
δικηγόρο της μελέτης 
και της παροχής 
γνωμοδότησης επί του 
αιτήματος συμβιβασμού 
κατ’ άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010 που υπέβαλε 
η Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
με την επωνυμία 
“ADVITY ΙΚΕ”».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Την απ’ ευθείας ανάθεση, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, στη 
δικηγόρο κ. ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 3431 μέλους του 
δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς, της εντολής 
μελέτης και παροχής γνωμοδότησης επί του 
αιτήματος συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010 που υπέβαλε η Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία 
“ADVITY ΙΚΕ”. 
Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 
υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 99,20 € 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 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.

303/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 06/09/2021 πρακτικό 
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αποσφράγισης 
δικαιολογητικών 
συμμετοχής – 
οικονομικής προσφοράς, 
και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «Κατασκευή 
πίστας skateboard».

(αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 
οικονομικής προσφοράς)  που συνέταξε η 
επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή 
πίστας skateboard».

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ 
Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,12% επί 
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

304/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού Ι 
αποσφράγισης 
δικαιολογητικών 
συμμετοχής – 
οικονομικής προσφοράς 
της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 182187 για την 
εκτέλεση του έργου με 
τίτλο: «Προστασία, 
διασφάλιση της 
πρόσβασης και ανάπτυξη 
ελαφρών υποδομών 
υπαίθριας αναψυχής 
στον οικισμό Οινόης».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 06/09/2021 πρακτικό Ι 
(αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 
οικονομικής προσφοράς) της επιτροπής 
διαγωνισμού για την ηλεκτρονική δημοπρασία με 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182187 για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Προστασία, διασφάλιση της 
πρόσβασης και ανάπτυξη ελαφρών υποδομών 
υπαίθριας αναψυχής στον οικισμό Οινόης».

2. Εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης προς τους 
κάτωθι Οικονομικούς Φορείς:

 Κ/ΞΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. ΠΑΛΟΓΟΥ – 
ΜΑΡΙΟΣ Ν. ΣΠΑΘΗΣ

 ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 για αιτιολόγηση της προσφοράς τους καθώς 
κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το 
πρακτικό Ι που συνέταξε η επιτροπή διαγωνισμού.

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

305/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρωτοκόλλου 
προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής 
του έργου με τίτλο: 
«Διαμόρφωση αύλειου 
χώρου λαογραφικού 
μουσείου Οινοφύτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: 
«Διαμόρφωση αύλειου χώρου λαογραφικού 
μουσείου Οινοφύτων», σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν 
αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

306/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή στεγάστρου 
στο Δημοτικό Σχολείο 
Δηλεσίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση τέταρτης παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 
στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου», 
εξήντα (60) ημερών από τη συμβατική λήξη του 
έργου, δηλαδή έως την 14η Νοεμβρίου 2021,  
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του 
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Ν.4412/2016.

307/2021 «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 Μαρτίου 2022,  σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 27 του Ν.3316/2005.

308/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού Ι διενέργειας 
και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 108882, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια φορτηγού 
με αρπάγη»

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 09/09/2021 πρακτικό Ι 
διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 108882, για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
φορτηγού με αρπάγη», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 204.600,00 €   
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. Κρίνει μη αποδεκτή και απορρίπτει από τη 
συνέχεια του διαγωνισμού την προσφορά του 
οικονομικού φορέα ΤΣΟΥΠΡΟΣ, ΔΑΥΙΔ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, διότι υπέβαλε κενό 
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
σκεπτικό του πρακτικού Ι και της παρούσας 
απόφασης.

3. Κρίνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού 
φορέα με την επωνυμία Ελληνική Βιομηχανία 
Περιβαλλοντικών Συστημάτων – Ανώνυμη 
Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.Β.Ε και 
εγκρίνει τη συμμετοχή του στην επόμενη φάση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
108882   -  Ανοίγματος   των     Οικονομικών 
Προσφορών –  που θα γίνει σε επόμενη 
συνεδρίαση της επιτροπής και σε ημερομηνία και 
ώρα που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες με 
την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού 
μηνύματος (με χρήση της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ).  

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

309/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου  με 
τίτλο: «Κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του 
έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Τανάγρας», ο οποίος κλείνει 
μειωτικά κατά 786,58 €     (-0,47%) σε σχέση με την 
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ομβρίων υδάτων Δ.Ε. 
Τανάγρας».

αρχική σύμβαση, στο ποσό των 166.675,27 € 
συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων κονδυλίων 
απροβλέπτων δαπανών και Φ.Π.Α.

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 


	



