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Ταχ.Δ/νση      : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι                    
Πληροφορίες : Πίκου Ευαγγελία 
Tηλέφωνο       : 22623 51102
               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45ης 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 45η 
(τακτική) συνεδρίαση όπως Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2021, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 16η του μηνός Νοεμβρίου 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

398/2021 
(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 891/2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
συνολικού ύψους 20,00 € που εκδόθηκε στο όνομα της 
υπαλλήλου κας Καραμουζά Δέσποινας του 
Γεωργίου, και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης 
για το ένταλμα αυτό.

399/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού ΙΙ ελέγχου 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της 
ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 181886 για την 
ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «Επέκταση και 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 05/11/2021 πρακτικό ΙΙ ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181886 
«Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης 
Δ.Ε. Δηλεσίου».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επέκταση και 
αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δηλεσίου», 
στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ 
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αναβάθμιση δικτύων 
ύδρευσης Δ.Ε. 
Δηλεσίου».

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, με προσφερόμενη μέση 
τεκμαρτή έκπτωση Εμ=46,92%.

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

400/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
72.187,50 € από ΚΑΠ το 
οποίο αφορά στην 
κάλυψη δαπανών 
εκτέλεσης έργων και 
επενδυτικών 
δραστηριοτήτων ως 4η, 
5η, και 6η μηνιαία 
κατανομή έτους 2021».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 72.187,50  €, το οποίο 
αφορά στην τακτική μηνιαία  επιχορήγηση (7η, 
8η, και 9η) του Δήμου μας από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2021, για 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 72.187,50  €, στον 
Κ.Α. εσόδων 06.31.00.1311 του σκέλους  των 
εσόδων, με τίτλο: «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 
των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) » του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

401/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την ακύρωση της υπ’ 
αριθ. 277/2021 απόφασης 
της Οικονομικής 
Επιτροπής και τη 
συμμόρφωση με την υπ’ 
αριθ. 1643/2021 απόφαση 
της Α.Ε.Π.Π. για την 
εκτέλεση της προμήθειας 
με τίτλο: «Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών, 
στεγανωτικών υλικών, 
χρωμάτων και 
σιδηρουργικών υλικών» 
ως προς τα είδη της 
ομάδας Β΄».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 277/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, ως 
προς το σκέλος που αφορά στον προσωρινό 
ανάδοχο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β΄, σε 
συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1643/2021 
απόφαση του 1ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

2. Απορρίπτει την προσφορά του διαγωνιζόμενου 
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «DOMO 
ENERGY ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε 
συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1643/2021 
απόφαση του 1ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

3. Αποδέχεται την προσφυγή του οικονομικού 
φορέα ΔΗΜ – ΠΑΡ ΕΠΕ κατά το μέρος όπου 
απορρίφθηκε η προσφορά του, ήτοι αποδέχεται 
την προσφορά του Ο.Φ. με α/α προσφοράς 
231259.

4. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών, στεγανωτικών υλικών, 
χρωμάτων και σιδηρουργικών υλικών» για τα 
είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β (Στεγανωτικά υλικά και 
χρώματα) τον οικονομικό φορέα ΔΗΜ – ΠΑΡ 
ΕΠΕ με α/α προσφοράς 231259 καθώς 
προσέφερε το ποσό των 14.384,15 € πλέον 
Φ.Π.Α.

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

402/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την απαλλαγή 
υπαλλήλου από τον 
ορισμό της ως υπόλογο 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ 
αριθμό 1005/2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
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για την είσπραξη 
χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής».

συνολικού ύψους 315,00 € που εκδόθηκε στο όνομα 
της υπαλλήλου κας Λιάπη Παρασκευής – Ευδοξίας 
του Παναγιώτη, και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε 
ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

403/2021 «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 832/2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
συνολικού ύψους 2.303,24 € που εκδόθηκε στο όνομα 
της υπαλλήλου κας Δημητρακοπούλου Ευαγγελίας 
του Γεωργίου, και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε 
ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

404/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρωτοκόλλου 
προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής 
του έργου με τίτλο: 
«Επέκταση δικτύων 
αποχέτευσης Δ.Ε. 
Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επέκταση 
δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Σχηματαρίου», 
σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στο σκεπτικό 
της παρούσας απόφασης.

405/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της 
ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 182187 για την 
ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «Προστασία, 
διασφάλιση της 
πρόσβασης και ανάπτυξη 
ελαφρών υποδομών 
υπαίθριας αναψυχής 
στον οικισμό Οινόης».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 09/11/2021 πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182187 
«Προστασία, διασφάλιση της πρόσβασης και 
ανάπτυξη ελαφρών υποδομών υπαίθριας 
αναψυχής στον οικισμό Οινόης».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου με τίτλο: «Προστασία, 
διασφάλιση της πρόσβασης και ανάπτυξη 
ελαφρών υποδομών υπαίθριας αναψυχής στον 
οικισμό Οινόης», στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία «ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή 
έκπτωση Εμ=41,27%.

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

406/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων για 
τη δημιουργία 
υπηρεσιών στο νέο 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων για τη δημιουργία υπηρεσιών 
στο νέο Δημαρχείο Δ.Ε. Σχηματαρίου», σαράντα 
πέντε (45) ημερών από τη συμβατική λήξη του έργου, 
δηλαδή έως την 16η Ιανουαρίου 2022,  σύμφωνα με 
την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
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Δημαρχείο Δ.Ε. 
Σχηματαρίου».

407/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
υποβολής 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης από τον 
προσωρινό ανάδοχο για 
την παροχή υπηρεσιών 
με τίτλο: «Υπηρεσία 
Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών 
Οχημάτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την 
παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσία Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», από τον 
προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία 
«Ι.ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»,  δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 23η Νοεμβρίου 
2021,  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του 
Ν.4412/2016,.

408/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών 
και την κατάρτιση των 
όρων δημοπράτησης για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια χημικού 
υλικού».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 51/2021 τεχνική 
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια χημικού υλικού», προϋπολογισμού 
δαπάνης 72.912,00 €   συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%. 

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 
4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χημικού 
υλικού»,  προϋπολογισμού δαπάνης 72.912,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συντάσσει 
τους όρους της διακήρυξης.

 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/11/2021  
και ώρα 08:00

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
24/11/2021 και ώρα 08:00

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: 09/12/2021 και ώρα 13:00

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 
την 13/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00

409/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την εισήγηση προς το 
δημοτικό συμβούλιο της 
9ης αναμόρφωσης του 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 9η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 



[5]

προϋπολογισμού του 
δήμου, έτους 2021».

οικονομικού έτους 2021 ως εξής:
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6495 με τίτλο: 

«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» με το ποσό 
των 1.200,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση 
από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό»

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6711.03 με 
τίτλο: «Απόδοση σε δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή» με το ποσό των 5.352,00 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.00.6711.02 με τίτλο: «Απόδοση σε 
πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή» μέσω του  
Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό»

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό» με το ποσό των 145.000,00 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.00.8261.05 με τίτλο: « Επιστροφή 
πιστώσεων Υπουργείου Εσωτερικών για 
εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς 
ΕΥΔΑΠ ΑΕ» 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό» με το ποσό των 26.560,00 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.30.6662.03 με τίτλο: «Προμήθεια 
σκυροδέματος 2020» 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6492 με τίτλο: 
« Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών 
πράξεων» με το ποσό των 75.000,00 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό»

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6721.01 με 
τίτλο: « Συμμετοχή Δήμου στον Σύνδεσμο 
Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και 
Ανάπτυξη της Πάρνηθας "ΣΥΝΠΑ"» με το 
ποσό των 7.132,18 € μεταφέροντας ισόποση 
πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 
τίτλο: «Αποθεματικό»

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.25.6213 με τίτλο: 
«Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας-  
(ΕΥΔΑΠ)» με το ποσό των 88.427,82 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό»

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 


	



