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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 36ης 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 36η 
(τακτική) συνεδρίαση όπως Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2021, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 5η του μηνός Οκτωβρίου 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

327/2021 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου  με 
τίτλο: «Αντικατάσταση 
αγωγού από αεροδρόμιο 
έως αντλιοστάσιο 
Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του 
έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού από 
αεροδρόμιο έως αντλιοστάσιο Σχηματαρίου», ο 
οποίος κλείνει μειωτικά σε σχέση με την με την 
αρχική σύμβαση κατά 1.008,42 € (-0,56%), δηλαδή 
στο ποσό των 179.240,45 € συμπεριλαμβανομένων 
των αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών 
και Φ.Π.Α.

328/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την απαλλαγή – 
διαγραφή των 
προσαυξήσεων 
εκπρόθεσμης καταβολής 
οφειλής της κ. ΣΚΟΡΔΑ 
ΑΣΗΜΟΥΛΑΣ».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Απαλλάσσει πλήρως την κ. Σκόρδα Ασημούλα 
από τις προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν από 
την επαναβεβαίωση των χρηματικών καταλόγων 
ύδρευσης με α/α 174/2010 & 202/2010, καθώς 
και κάθε άλλης προσαύξησης που θα προκύψει 
μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής των 
ανωτέρω.

2. Διαγράφει το ποσό που αντιστοιχεί στις 
προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν από την 
επαναβεβαίωση των χρηματικών καταλόγων 
ύδρευσης με α/α 174/2010 & 202/2010, καθώς 
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και κάθε άλλης προσαύξησης που θα προκύψει 
μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής των 
ανωτέρω.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω 
ενέργειες.

329/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για τη σύναψη 
συμβιβασμού σύμφωνα 
με το  άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010 με την 
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία με την 
επωνυμία “ADVITY 
ΙΚΕ”».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Τη σύναψη συμβιβασμού με την Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία 
“ADVITY ΙΚΕ”, για την καταβολή του 
κεφαλαίου που ζητά με την από 5/8/2021 αγωγή 
(ΑΓ283/2021), στρεφόμενη κατά του Δήμου 
Τανάγρας και απευθυνόμενη στο Διοικητικό 
Εφετείου Πειραιά, ήτοι του συνολικού ποσού των 
24.552,00 €, διότι σύμφωνα με την ανωτέρω 
γνωμοδότησης της δικηγόρου είναι δυνατή 
νομικά τηρούμενης της νόμιμης διαδικασίας και 
συμφέρουσα οικονομικά για το Δήμο δεδομένου 
ότι η εταιρία παραιτείται της τοκοφορίας της 
απαίτησης, τα αιτούμενα κονδύλια δεν 
αμφισβητούνται από την οικονομική υπηρεσία 
και τυχόν εκδίκαση της υπόθεσης μόνο έξοδα και 
επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου θα προκαλέσει.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω 
ενέργειες.

330/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για τη σύναψη 
συμβιβασμού σύμφωνα 
με το  άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010 με τον κ. 
Αγαθή Ευάγγελο του 
Δημητρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Τη σύναψη συμβιβασμού με τον Ευάγγελο 
Αγαθή του Δημητρίου και την καταβολή προς 
αυτόν του αιτούμενου ποσού των 9.720,36 € 
νομιμοτόκως με έναρξη τοκοφορίας την 15-9-
2019 και με επιτόκιο το οριζόμενο στο άρθρο 4 
του Π.Δ. 166/2003, με την προϋπόθεση ότι 
αμέσως μετά την εξόφλησή του ο Ευάγγελος 
Αγαθής δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του να 
υποβάλει έγγραφη παραίτηση από το δικόγραφο 
της από 7-6-2021 (αρ. καταχ. ΑΓ153/7-6-2021) 
αγωγής του προς το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, 
προκειμένου να καταργηθεί νόμιμα η ανοιγείσα 
δίκη.
Η σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με την 
ανωτέρω γνωμοδότηση με τον Ευάγγελο Αγαθή 
του Δημητρίου, σύμφωνα με την ανωτέρω 
γνωμοδότηση της δικηγόρου, είναι δυνατή νομικά 
εφόσον τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αλλά και 
συμφέρουσα οικονομικά δεδομένου ότι η 
απαίτηση του Ευαγγέλου Αγαθή αποδεικνύεται 
από πλήθος εγγράφων κι επομένως 
πιθανολογείται σφόδρα η αποδοχή της αγωγής 
του από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά όπου 
εκκρεμεί. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο Δήμος 
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Τανάγρας δεν θα επιβαρυνθεί με δικαστικά έξοδα 
και δικαστική δαπάνη κι επίσης δεν θα κληθεί να 
καταβάλει τους τόκους που θα αντιστοιχούσαν 
μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω 
ενέργειες.

331/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού αξιολόγησης 
οικονομικών 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».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ. αριθ. πρωτ. 15187/27-09-2021 
πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών 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. Κηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισμού:

 Για την ΟΜΑΔΑ Α (προμήθεια φρέσκου 
γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου 
Τανάγρας) τον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ με 
προσφορά 12.305,04 € χωρίς ΦΠΑ 13%.

 Για την ΟΜΑΔΑ Β (προμήθεια τροφίμων 
κοινωνικού παντοπωλείου) τον οικονομικό 
φορέα ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΟ με 
προσφορά 16.822,26 € χωρίς ΦΠΑ 13%.

 Για την ΟΜΑΔΑ Γ (προμήθεια γάλακτος 
εργαζομένων Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ») τον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ με 
προσφορά 1.896,00 € χωρίς ΦΠΑ 13%.

 Για την ΟΜΑΔΑ Δ (προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα για τους 
παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου 
Θωμά & Οινοφύτων) τον οικονομικό φορέα 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΟ με 
προσφορά 9.017,13 € χωρίς ΦΠΑ 13%.

 Για την ΟΜΑΔΑ Ε (προμήθεια ειδών 
οπωροπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα για τους 
παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου 
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Θωμά & Οινοφύτων) τον οικονομικό φορέα 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΟ με 
προσφορά 3.202,63 € χωρίς ΦΠΑ 13%.

 Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ (προμήθεια ειδών 
κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα για τους 
παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου 
Θωμά & Οινοφύτων) τον οικονομικό φορέα 
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ με προσφορά 
3.462,75 € χωρίς ΦΠΑ 13%.

 Για την ΟΜΑΔΑ Ζ (προμήθεια 
κατεψυγμένων ειδών για τους παιδικούς 
σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα 
για τους παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, 
Αγίου Θωμά & Οινοφύτων) τον οικονομικό 
φορέα ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΟ με 
προσφορά 1.925,65 € χωρίς ΦΠΑ 13%.

3. Κηρύσσει άγονο το αποτέλεσμα του 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» ως προς τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 
Η (είδη αρτοποιείου για τους παιδικούς σταθμούς 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και συγκεκριμένα για τους 
παιδικούς σταθμούς Σχηματαρίου, Αγίου Θωμά & 
Οινοφύτων), διότι δεν προσήλθε κανένας 
προσφέρων.

4. Εγκρίνει την  προσφυγή στη διαδικασία που 
ορίζεται από το άρθρο 6, παρ. 10, του Ν. 
4412/16 για την προμήθεια των ειδών της 
ΟΜΑΔΑΣ Η΄ του ανωτέρω διαγωνισμού για τους 
λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό 
της παρούσας απόφασης. 

5. Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα κληθούν να 
προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που ορίζονται στο άρθρο 9 της αριθ. 513/2021 
διακήρυξης του δημάρχου προκειμένου να 
ασκηθεί ο από το νόμο προβλεπόμενος έλεγχος.

6. 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.

7. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση 
της παρούσας.
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332/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 108153, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υλικών 
ύδρευσης».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 17/09/2021 πρακτικό 3 ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 108153, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 
ύδρευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 
δαπάνης 168.984,07 €  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υλικών ύδρευσης» στον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, καθώς προσέφερε για 
την ως άνω προμήθεια το ποσό των 86.408,48 € 
πλέον Φ.Π.Α.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης 

333/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 133873, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 
για τη συντήρηση 
δημοτικού φωτισμού 
2021-2023».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 17/09/2021 πρακτικό 3 ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 133873, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση 
δημοτικού φωτισμού 2021 - 2023», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 346.203,04 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη 
συντήρηση δημοτικού φωτισμού 2021 - 2023» 
στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με α/α προσφοράς 
229113, καθώς προσέφερε το ποσό των 
251.430,60€ πλέον Φ.Π.Α.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης 

334/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 133875, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ασφάλτου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 17/09/2021 πρακτικό 3 ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 133875, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ασφάλτου», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 249.798,00 
€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
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«Προμήθεια ασφάλτου» στον οικονομικό φορέα 
με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΒΕΤΕ» με α/α προσφοράς 231319, καθώς 
προσέφερε το ποσό των 65.575,00 πλέον ΦΠΑ.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης 

335/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 133894, για 
την εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσίας με 
τίτλο: «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών 
μέσων Δήμου Τανάγρας» 
για τα έτη 2021-2024».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 17/09/2021 πρακτικό 3 ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, του διαγωνισμού 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 133894, για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων» για τα έτη 2021-2024, 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης  
ποσού   1.404.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%).

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 
για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση 
και επισκευή μεταφορικών μέσων» για τα έτη 
2021-2024 στον οικονομικό φορέα ΚΟΥΡΤΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ με α/α προσφοράς 230511, καθώς 
προσέφερε για την ως άνω υπηρεσία το ποσό των 
1.091.645,50 €.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης 

336/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού Ι 
αποσφράγισης 
δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικών 
προσφορών, της 
ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 181608 για την 
εκτέλεση του έργου με 
τίτλο: «Κατασκευή 
αποχέτευσης ακαθάρτων 
στους οικισμούς 
«Πλάκα» Δήλεσι & 
Δήλεσι & επέκταση / 
αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. 
Σχηματαρίου – 
Οινοφύτων Δήμου 
Τανάγρας».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 30/09/2021 πρακτικό Ι 
(αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 
τεχνικών προσφορών) της επιτροπής 
διαγωνισμού για την ηλεκτρονική δημοπρασία με 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181608 για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχέτευσης 
ακαθάρτων στους οικισμούς «Πλάκα» Δήλεσι & 
Δήλεσι & επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. 
Σχηματαρίου – Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας».

2. Κρίνει μη παραδεκτή και απορρίπτει από τη 
συνέχεια του διαγωνισμού (αποσφράγιση των 
επιμέρους φακέλων Οικονομικής Προσφοράς), 
την προσφορά του Οικονομικού Φορέα ΘΑΛΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επειδή η τεχνική 
προσφορά του δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των 
τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στο από 30/09/2021 
πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Κρίνει παραδεκτές και αποδέχεται για τη 
συνέχεια του διαγωνισμού (αποσφράγιση των 
επιμέρους φακέλων Οικονομικής Προσφοράς) τις 
προσφορές των Οικονομικών Φορέων : 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=88857&tradingPartnerId=109829&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1974849197&oapc=19&oas=p67i0JQaf7VB-v7RPBXWVw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=88857&tradingPartnerId=109829&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1974849197&oapc=19&oas=p67i0JQaf7VB-v7RPBXWVw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=88857&tradingPartnerId=109829&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1974849197&oapc=19&oas=p67i0JQaf7VB-v7RPBXWVw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=88857&tradingPartnerId=109829&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1974849197&oapc=19&oas=p67i0JQaf7VB-v7RPBXWVw..
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 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 
(UΤΠ=40,00)

 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με 
δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (UΤΠ=95,64)

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

337/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την κατακύρωση 
αποτελέσματος της 
δημοπρασίας για τη 
μίσθωση ακινήτου, το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
ως αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων για 
δραστηριότητες του 
Δήμου στη Δ.Κ. 
Οινοφύτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ. αριθ. πρωτ. 14825/21-09-2021 
πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας  για τη 
μίσθωση ακινήτου, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων για δραστηριότητες του Δήμου στη 
Δ.Κ. Οινοφύτων.

2. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για τη μίσθωση 
ακινήτου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για 
δραστηριότητες του Δήμου στη Δ.Κ. 
Οινοφύτων στην εταιρεία ΚΕΑ ΙΚΕ, η οποία 
προσέφερε το ακίνητο ιδιοκτησίας της, το οποίο 
βρίσκεται στην Πλατεία Αναγέννησης στα 
Οινόφυτα, έναντι του ποσού των χιλίων 
εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (1.980,00 €) μηνιαίως. 
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη 
από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της διακήρυξης (129/2021 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής).

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για όλες τις 
περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

338/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Αντικατάσταση / 
μεταφορά παροχών 
ύδρευσης στη Δ.Ε. 
Δηλεσίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση / 
μεταφορά παροχών ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου», 
τριών (3) μηνών από τη συμβατική λήξη του έργου, 
δηλαδή έως την 8η Ιανουαρίου 2022,  σύμφωνα με 
την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 


	



