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ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 13/20-10-2020  πρακτικό
Συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ  160  /2020 : «Λήψη  απόφασης  για  υποβολή  πρότασης  προς
χρηματοδότηση  στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα   «ΣΤΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ»,  άξονας
προτεραιότητας 07 «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων
συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο ''Αναβάθμιση τοπικού
οδικού  δικτύου  στις  περιοχές  παρέμβασης   του  Στρατηγικού  και  Επιχειρησιακού
Σχεδίου  (Σχέδιο  Δράσης)  για  την  Αστική,  Κοινωνική,  Περιβαλλοντική  και
Επιχειρηματική  Αναζωογόνηση  και  Εξυγίανση  της  ευρύτερης  περιοχής  της  ΛΑΠ
Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού)'' ».

     
 Σήμερα, στις 20του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ., με 
12.00 μ.μ.,το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας,  έλαβε χώρα δια περιφοράς συνεδρίαση  
σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοίου COVID-19) και της με αριθ. Πρωτ. 
18318/13-03-2020  εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16967/14-10-
2020 έγγραφη   πρόσκληση της  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε 
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 
και στον Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.  3852/2010. Η πρόσκληση αυτή
επιδόθηκε και στους Προέδρους της  Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, της Δημοτικής 
Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Τοπικής Κοινότητας 
Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής 
Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων, 
της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, της Τοπικής Κοινότητας Δηλεσίου και της Τοπικής 
Κοινότητας Πλάκας Δηλεσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010. 
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής 
Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο  είκοσι
επτά (27)  Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες είκοσι έξι  (26)  Δημοτικοί
Σύμβουλοι  ως εξής:

     Παρόντες Δημοτικοί                     Απόντες Δημοτικοί                  Παρόντες Πρόεδροι
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       Σύμβουλοι οι:                                  Σύμβουλοι οι:                 Τοπικών και Δημοτικών
                                                                                                                  Κοινοτήτων ο

1. Ανυφαντής Αλέξανδρος  Σταμάτης Σπυρίδων 
2. Αναστασίου Ιωάννης 
3. Αγγέλου Αριστείδης                                     
4. Βουγέσης Γεώργιος  
5. Γκίνης Ιωάννης  
6. Γιαλούρης Μιχαήλ 
7. Δημητρίου Ηλίας 
8. Δριχούτης Διομήδης 
9. Ζαφειροπούλου – Στουραΐτου Ελένη 
10.Καρπούζου-Μεγαλοοικονόμου Δέσποινα
11.Καμπιώτου Γεωργία 
12.Κουτρούμπα Χριστίνα 
13.Κουρουτού Παρασκευή 
14.Κόκκαλης Γεώργιος 
15.Καμηνιώτης Ιωάννης  
16 Καψάλης Απόστολος  
17.Μούσιος Γεώργιος  
18.Μαυράκης Λάζαρος 
19.Νϊκα Μαρία 
20.Παπαθανασίου Λαψάνης Κωνσταντίνος
21.Πέτρου Νικόλαος 
22.Πέτρου Χρήστος 
23.Σιαμπάνης Περικλής
24.Σκλιά Ματίνα 
25.Τσιανάκας Αθανάσιος 
26.Χαρίσης Ξενοφών 

    
   Στη συνεδρίαση αυτή  παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.

  Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Αδάμ Ιωάννης, για την
τήρηση των πρακτικών.

 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ.,  η
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

        
       Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το 14ο  θέμα της ημερησίας διάταξης,  ενημέρωσε για  τα
εξής: 
  Η Τεχνική Υπηρεσία του Δημου μας με έγγραφό της μας γνωρίζει τα κατωτέρω: 

    Στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1816/14-09-2020,  Κωδικός
Πρόσκλησης 74, Kωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1145, A/A OΠΣ ΕΣΠΑ 4540, Έκδοση
1/0,  ο  Δήμος Τανάγρας προτίθεται  να  υποβάλει  πρόταση  προς  χρηματοδότηση  με  τίτλο
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΛΑΦΡΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΙΝΟΗΣ».
 
 Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 565.321,37 € (χωρίς ΦΠΑ 24%-
135.677,13 €) ενώ το συνολικό κόστος θα είναι 700.998,50 €.

Το έργο έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσεως οικονομικού έτους
2020  με κωδικό ΚΑ 02.30.7326.20.           
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  Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω παρακαλώ όπως  προχωρήσετε  σε  έγκριση  υποβολής  της
πρότασης προς χρηματοδότηση με τίτλο  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΛΑΦΡΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΣΤΟΝ  ΟΙΚΙΣΜΟ
ΟΙΝΟΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος EΠIXEIΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΣΤΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ»,  ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  07  «Προαγωγή  των  βιώσιμων
μεταφορών  και  εξάλειψη  των  σημείων  συμφόρησης  σε  υποδομές  βασικών  δικτύων»  ο
οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με
τίτλο «Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης  του Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο Δράσης)  για  την Αστική,  Κοινωνική,  Περιβαλλοντική  και
Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού
(ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού)».

                                                               
   Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσιανάκας Αθανάσιος έστειλε τα κατωτέρω αναγραφόμενα 
Κυρία Πρόεδρε,
Παρά τις εκκλήσεις Δημοτικών Συμβούλων για να γίνονται οι συνεδριάσεις δια ζωσης για να 
μπορέσουν οι εκάστοτε συνάδελφοι να τοποθετηθούν επί των θεμάτων και να λάβουν 
απαντήσεις σε χώρους που γνωρίζετε ότι υπαρχουν και μπορούν να πραγματοποιηθούν με 
τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
Πάρα το γεγονός πως δαπανήσατε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για αγορά tablet για να γίνεται η 
διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης,τα οποία μαζεύουν σκόνη στις οικίες των συμβούλων. Εδώ 
επιβεβαιώνεται η μόνιμη τακτική σας, δεν έχετε πλάνο και στόχο,γίνονται σπατάλες με τα 
χρήματα του πολίτη. Συνεχίζετε να κωφεύεται και να βαδίζετε σε σκοτεινό καθεστώς δίχως 
ενημερώσεις.
Η τακτική και η συμπεριφορά σας αυτή σας καθιστά υπεύθυνη για την απαξίωση του θεσμού
των Δημοτικών Συμβουλίων και κατ επέκταση κάθε Δημοτικού Σύμβουλου ξεχωριστά.
Η μόνη ενημέρωση που μπορεί κανείς να έχει είναι η ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr στην οποία 
βλέπουμε τον χορό των απευθείας αναθέσεων που επικρατούν.

Δηλωνω παρών σε όλα τα θέματα.
                                                       
                                                              
    Στη συνέχεια,   η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κάλεσε το Σώμα, να αποφασίσει
σχετικά με το θέμα.
        Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού διάβασε την παραπάνω εισήγηση ,   αφού έλαβε υπόψη
του την  εισήγηση αυτή και τα αναγραφόμενα έγγραφα .        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
     

  α) Εγκρίνει την υποβολή   της πρότασης προς χρηματοδότηση με  τίτλο  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΙΝΟΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος
EΠIXEIΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»,  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  07
«Προαγωγή  των  βιώσιμων  μεταφορών  και  εξάλειψη  των  σημείων  συμφόρησης  σε
υποδομές  βασικών  δικτύων»  ο  οποίος  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο
Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  με  τίτλο  «Αναβάθμιση  τοπικού  οδικού  δικτύου  στις
περιοχές παρέμβασης  του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο Δράσης) για
την Αστική,  Κοινωνική,  Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση
της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού)».
 
 β)   Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο Τανάγρας Περγάλια Βασίλειο  όπως προβεί  σε  όλες  τις
απαραίτητες σχετικές ενέργειες.
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   Στην απόφαση αυτή, δηλώνει παρών ο Δημοτικός  Σύμβουλος Τσιανάκας Αθανάσιος, για
τους λόγους που αναφέρει  στην εισήγηση της παρούσης.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2020

Αφού συντάχθηκε  και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται  από τους παρόντες 
δημοτικούς συμβούλους.                      
                    

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Κουρουτού Παρασκευή  
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