
[1]

              
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 34ης 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 34η 
(τακτική) συνεδρίαση όπως Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2021, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 21η 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

310/2021 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού ΙΙ 
αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών 
του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 181510, για 
την επιλογή αναδόχου 
για την παροχή τεχνικών 
και λοιπών συναφών 
επιστημονικών 
υπηρεσιών με τίτλο: 
«Τεχνικός σύμβουλος της 
πράξης «Κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων στους 
οικισμούς Δήλεσι και 
«Πλάκα» Δήλεσι και 
επέκταση / αναβάθμιση 
ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – 
Οινοφύτων Δήμου 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 10/09/2021 πρακτικό ΙΙ 
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του 
διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 181510, για την 
επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με 
τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος της πράξης 
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
στους οικισμούς Δήλεσι και «Πλάκα» Δήλεσι 
και επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. 
Σχηματαρίου – Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 747.474,59 € πλέον 
Φ.Π.Α. 24%.

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη για την 
παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός 
σύμβουλος της πράξης «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς 
Δήλεσι και «Πλάκα» Δήλεσι και επέκταση / 
αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – 
Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας» τον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία «HYDROMENT 
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Τανάγρας». ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με τελική 
βαθμολογία προσφοράς 71,10. 

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

311/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Εντοπισμός φρεατίων 
κεντρικών δικτύων 
ύδρευσης».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εντοπισμός 
φρεατίων κεντρικών δικτύων ύδρευσης», δύο (2) 
μηνών από τη συμβατική λήξη του έργου, δηλαδή έως 
την 28η Νοεμβρίου 2021,  σύμφωνα με την παρ. 8α 
του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

312/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρωτοκόλλου 
προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής 
του έργου με τίτλο: 
«Διαμόρφωση αύλειου 
χώρου δημοτικού 
σχολείου Οινόης».

Αποφασίζει ομόφωνα:

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

313/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  
με τίτλο: «Διαμόρφωση 
πλατειών & Κ.Χ. Δ.Ε. 
Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 
το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: 
«Διαμόρφωση πλατειών & κοινόχρηστων χώρων 
Δ.Ε. Σχηματαρίου», ο οποίος κλείνει με μείωση 0,00 
€ (ποσοστό 0,00%) σε σχέση με την με την αρχική 
σύμβαση στο ποσό των 309.641,90 € 
συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων κονδυλίων 
απροβλέπτων δαπανών και Φ.Π.Α. και δεν γίνεται 
χρήση επί έλασσον δαπανών.

314/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Εσωτερική οδοποιϊα 
Δ.Κ. Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εσωτερική 
οδοποιϊα Δ.Κ. Σχηματαρίου», δύο (2) μηνών από τη 
συμβατική λήξη του έργου, δηλαδή έως την 7η 
Δεκεμβρίου 2021,  σύμφωνα με την παρ. 8α του 
άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

315/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  
με τίτλο: 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 
το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: 
«Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως 
αντλιοστάσιο Σχηματαρίου», ο οποίος δεν 
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«Αντικατάσταση αγωγού 
από αεροδρόμιο έως 
αντλιοστάσιο 
Σχηματαρίου».

παρουσιάζει καμία μεταβολή και κλείνει σε 
ισοζύγιο σε σχέση με την με την αρχική σύμβαση στο 
ποσό των 180.248,86 € συμπεριλαμβανομένων των 
αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών και 
Φ.Π.Α.

316/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου  με 
τίτλο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδού 
προς ΠΥΡΚΑΛ, 
Στεφάνης – Σκούρτων, 
Νεκροταφείου – 
Περιφερειακού Δάφνης 
& Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. 
Δερβενοχωρίων και 
Τζιγκουράτι».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του 
έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδού προς 
ΠΥΡΚΑΛ, Στεφάνης – Σκούρτων, Νεκροταφείου – 
Περιφερειακού Δάφνης & Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. 
Δερβενοχωρίων και Τζιγκουράτι», ο οποίος κλείνει 
σε ισοζύγιο σε σχέση με την με την αρχική σύμβαση 
στο ποσό των 319.593,07 € συμπεριλαμβανομένων 
των αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών 
και Φ.Π.Α.

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 


	



