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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 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

410/2021 
(Εκτός 
ημερήσιας 
διάταξης)

«Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και την 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 18806/22-11-2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στον 
έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων του ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 



[2]

κατακύρωση 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».

ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του Δήμου Τανάγρας & του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου 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 εξής:

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

 Για την ΟΜΑΔΑ Β (προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου) στον 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») στον 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) στον 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 Θωμά & Οινοφύτων) στον 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) στον οικονομικό φορέα 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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) στον οικονομικό φορέα 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΟ με προσφορά 1.925,65 € χωρίς ΦΠΑ 13%.

3. Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, η υπ’ αριθ. 281/2021  απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού 
διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων του ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
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ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του Δήμου Τανάγρας & του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου» και η υπ’ αριθ. 331/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «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».

4. Η παρούσα να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει ( άρθρο 105, 
παρ. 2, Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13, περ. ν, άρθρου 43, Ν.4605/2019).

5. Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Να κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 Να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής και σε 

περίπτωση άσκησης ή έκδοσης απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 2, του αρθ. 127, του Ν.4412/2016.

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

411/2021 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού ΙΙ 
αξιολόγησης 
οικονομικών 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 04/11/2021 πρακτικό ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του διαγωνισμού με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 108882, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτηγού με 
αρπάγη».

2. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών 
Συστημάτων – Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.Β.Ε  ως προσωρινό ανάδοχο για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη» γιατί η προσφορά του κρίθηκε   
συμφέρουσα από  οικονομική άποψη  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής,  σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό του 
πρακτικού ΙΙ και της παρούσας απόφασης

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

412/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 
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για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων 
Δ.Ε. Σχηματαρίου 2021».

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Σχηματαρίου 2021», εξήντα (60) ημερών από τη συμβατική λήξη 
του έργου, δηλαδή έως την 2η Ιανουαρίου 2022,  σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016.

413/2021 «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 1017/2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
συνολικού ύψους 35,00 € που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου κας Δημητρακοπούλου Ευαγγελίας 
του Γεωργίου, και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

414/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για τη σύναψη 
εξωδικαστικού 
συμβιβασμού: α) με την 
κα Γκριτζάλα 
Ανδρομάχη συζ. Βασιλού 
Λάμπρου και β) με την 
κα Γκριτζάλα 
Παναγιώτα συζ. 
Κουτσιανά Γεώργιου για 
την τακτοποίηση 
οφειλών ακινήτου 
ιδιοκτησίας τους, λόγω 
εφαρμογής του σχεδίου 
πόλης Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με την κα Γκριτζάλα Ανδρομάχη συζ. Βασιλού Λάμπρου ούτως ώστε ο 
Δήμος να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρών και ενενήντα 
πέντε λεπτών (6.930,95 €), όπως προβλέπει ο νόμος, για το κομμάτι γης που αναλογεί στην ιδιοκτησία 
της και συμμετέχει στην εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, με την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθεί κάθε 
δικαιώματός της για προσβολή τόσο της πράξης εφαρμογής και αναλογισμού όσο και του εξώδικου 
συμβιβασμού. Το ανωτέρω ποσό προέκυψε μετά από τον συμψηφισμό του ποσού των 4.954,82 €  που 
αφορά στην οφειλόμενη αποζημίωση από το Δήμο από το ποσό των 11.885,77 € που αφορά στην 
οφειλή της δικαιούχου προς το Δήμο

2. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με την κα Γκριτζάλα Παναγιώτα συζ. Κουτσιανά Γεώργιου ούτως ώστε 
ο Δήμος να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρών και ενενήντα 
πέντε λεπτών (6.930,95 €), όπως προβλέπει ο νόμος, για το κομμάτι γης που αναλογεί στην ιδιοκτησία 
της και συμμετέχει στην εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, με την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθεί κάθε 
δικαιώματός της για προσβολή τόσο της πράξης εφαρμογής και αναλογισμού όσο και του εξώδικου 
συμβιβασμού. Το ανωτέρω ποσό προέκυψε μετά από τον συμψηφισμό του ποσού των 4.954,82 €  που 
αφορά στην οφειλόμενη αποζημίωση από το Δήμο από το ποσό των 11.885,77 € που αφορά στην 
οφειλή της δικαιούχου προς το Δήμο

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικου συμβιβασμού.
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415/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για τη σύναψη 
εξωδικαστικού 
συμβιβασμού με τον κ. 
Γεωργίου Ιωάννη του 
Κωνσταντίνου για 
καταβολή αποζημίωσης 
από το Δήμο Τανάγρας, 
λόγω εφαρμογής του 
σχεδίου πόλης 
Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον κ. Γεωργίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ούτως ώστε ο Δήμος να 
του καταβάλει το ποσό των δύο χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 
(2.862,64 €) ως αποζημίωση, όπως προβλέπει ο νόμος, για το κομμάτι γης που αναλογεί στην 
ιδιοκτησία του και συμμετέχει στην εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, με την προϋπόθεση ότι θα 
παραιτηθεί κάθε δικαιώματός της για προσβολή τόσο της πράξης εφαρμογής και αναλογισμού όσο και 
του εξώδικου συμβιβασμού. Το ανωτέρω ποσό προέκυψε μετά από τον συμψηφισμό της οφειλής του 
δικαιούχου προς το Δήμο ποσού 9.923,73 € και του ποσού της αποζημίωσης το οποίο ανέρχεται στα 
12.786,36 €.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικου συμβιβασμού.

416/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση της 
αριθμ. 31/2021 απόφασης 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.- 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 
με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για την 
τέταρτη (4η) αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού του  
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου 
Τανάγρας, έτους 2021».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
(με έξι ψήφους υπέρ και μια ψήφο παρών)

Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 31/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου με την επωνυμία: «ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ», με θέμα: «Λήψη απόφασης για την τέταρτη (4η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του  
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας, έτους 2021», όπως η εν λόγω απόφαση  προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, ως συνημμένο έγγραφο, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σιαμπάνης Περικλής, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση ψήφισε 
παρών.

417/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για  την ανανέωση της 
λειτουργίας του 
Γραφείου Ανταποκριτή 
ΟΑΕΔ στο Δήμο μας για 
το διάστημα από 1-1-
2022 έως και 31-12-
2022.»

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τη συνέχιση της συνεργασίας, με  την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του 
Δήμου Τανάγρας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) από 1-1-2022  
ως 31-12-2022 

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τανάγρας κ. Περγάλια Βασίλειο για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων 
παράτασης της σύμβασης.
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418/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή των 
όρων και προϋποθέσεων 
έγκρισης επενδυτικού 
δανείου από το Τ.Π.κ.Δ. 
για την εκτέλεση της 
πράξης με τίτλο: 
«Μελέτες έργων 
διαχείρισης αστικών 
λυμάτων οικισμών Δ.Ε. 
Δερβενοχωρίων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

 Αποδέχεται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις σύναψης επενδυτικού δανείου με το Τ.Π.κ.Δ., 
όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και τέθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3748/13/16-09-2021 απόφασή 
του με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας 
συνολικού ποσού 620.000,00 € ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», 
για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών 
Δ.Ε. Δερβενοχωρίων», κατά 100% από ιδίους πόρους του Τ.Π. & Δανείων.  

 Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τανάγρας κ. Περγάλια Βασίλειο, νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμου Τανάγρας, 
για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου                       

419/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της 
ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 181608 για την 
ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου για την 
κατασκευή 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 19/11/2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181608 «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς 
«Πλάκα» Δήλεσι & Δήλεσι & επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων 
Δήμου Τανάγρας».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς «Πλάκα» 
Δήλεσι & Δήλεσι & επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων Δήμου 
Τανάγρας», στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.».

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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420/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση της υπ’ 
αριθ. 25/2021 απόφασης 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου της 
ΔΗ.Κ.Ε.Τ., με θέμα 
«Λήψη απόφασης για την 
4η Τροποποίηση   
προϋπολογισμού Εσόδων-
Εξόδων  2021 της  
Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Τανάγρας 
(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
(με έξι ψήφους υπέρ και μια ψήφο παρών)

Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 25/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 4η Τροποποίηση 
προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2021 της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας 
(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)», όπως η  εν λόγω  απόφαση  προσαρτάται στην παρούσα απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ως συνημμένο έγγραφο, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σιαμπάνης Περικλής, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση ψήφισε 
παρών.

421/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την σύνταξη της 
έκθεσης εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του Γ΄ 
τριμήνου του έτους 
2021».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου του έτους 2021, ως ακολούθως: 
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2021, εμφανίζονται στον 
κάτωθι πίνακα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2021  -  30/09/2021

Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 9.291.842,00 2.077.904,85 0,2236268 7.906.651,00 0,850924 3,805107342

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 34.556,00 1.338,00 0,0387198 960,00 0,027781 0,717488789

2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 111.876,00 1.273,85 0,0113863 18.607,00 0,1663181 14,60690034

3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 4.523.981,00 1.131.158,00 0,250036 927.600,00 0,2050406 0,820044591

4
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 
παροχή υπηρεσιών 1.964.045,00 181.448,00 0,0923848 181.071,00 0,0921929 0,99792227

5 Φόροι και εισφορές 340.461,00 93.199,00 0,2737435 90.755,00 0,266565 0,973776543

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2.312.603,00 668.682,00 0,2891469 6.686.852,00 2,8914829 10,00004786

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 4.320,00 806,00 0,1865741 806,00 0,1865741 1

1 Εκτακτα έσοδα
12.322.426,0

0 346.272,00 0,028101 650.278,00 0,0527719 1,877939885

11
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

12
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 166.472,00 34.202,00 0,205452 341.202,00 2,0496059 9,97608327

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 11.783.567,0 251.032,00 0,0213036 251.032,00 0,0213036 1
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0

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 372.387,00 61.038,00 0,1639101 58.044,00 0,1558701 0,950948589

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.811.523,00 776.320,00 0,4285455 122.691,00 0,0677281 0,158041787

21 Τακτικά έσοδα 1.811.523,00 776.320,00 0,4285455 122.691,00 0,0677281 0,158041787

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

3
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 4.344.568,00 522.557,00 0,1202782 676.503,00 0,1557124 1,294601354

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 522.557,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 519.418,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,993993

32
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 
οικονομικών ετών 4.344.568,00 0,00 0 157.085,00 0,0361566 #ΔΙΑΙΡ./0!

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 520.440,00 251.130,00 0,482534 206.288,00 0,3963723 0,821439095

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 281.240,00 185.407,00 0,6592483 140.565,00 0,4998044 0,758142896

42 πιστροφές χρημάτωνισπράξεις υπέρ τρίτων 24.000,00 8.243,00 0,3434583 8.243,00 0,3434583 1

43 Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους 215.200,00 57.480,00 0 57.480,00 0 0

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους
11.692.176,0

0 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

 Σύνολα εσόδων
39.982.975,0

0 3.974.183,85  9.562.411,00   

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 εμφανίζονται στον 
κάτωθι πίνακα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2021 – 30/09/2021

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟΔΩΝ

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 12.778.012,00 14.417.312,00 0,886296 9.423.145,00 0,73745 9.082.582,00 8.783.473,00 0,68738963 0,9321169

60
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 3.291.684,00 4.310.878,00 0,763576 2.869.679,00 0,8717966 2.865.918,00 2.790.030,00 0,84759959 0,9722446

61
Αμοιβές αιρετών και 
τρίτων 2.099.038,00 3.148.125,00 0,666758 2.037.072,00 0,9704789 1.786.736,00 1.628.068,00 0,77562579 0,7992197

62 Παροχές τρίτων 3.505.500,00 3.301.492,00 1,061793 2.167.242,00 0,6182405 2.106.841,00 2.052.309,00 0,585454 0,9469681

63 Φόροι - τέλη 108.500,00 31.588,00 3,434849 26.601,00 0,2451705 30.982,00 27.842,00 0,25660829 1,0466524

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 277.709,00 112.121,00 2,476869 60.418,00 0,2175587 55.316,00 53.316,00 0,19198514 0,8824522

65

Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστεως 144.625,00 569.443,00 0,253976 103.230,00 0,713777 103.253,00 103.243,00 0,7138669 1,0001259

66
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 1.960.302,00 1.388.368,00 1,411947 821.905,00 0,4192747 792.604,00 792.604,00 0,4043275 0,9643499

67

Πληρωμές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 1.360.654,00 1.552.129,00 0,876637 1.333.836,00 0,9802904 1.337.770,00 1.333.770,00 0,98024185 0,9999505
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68 Λοιπά Έξοδα 30.000,00 3.168,00 9,469697 3.162,00 0,1054 3.162,00 2.291,00 0,07636667 0,7245414

7 Επενδύσεις 21.180.330,00 10.325.782,00 2,051208 3.484.507,00 0,1645162 3.395.328,00 3.383.865,00 0,15976451 0,9711173

71

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 5.193.915,00 1.849.204,00 2,80873 567.524,00 0,1092671 478.763,00 478.057,00 0,09204175 0,8423556

73 Έργα 13.599.363,00 7.762.885,00 1,751844 2.847.942,00 0,2094173 2.850.236,00 2.847.942,00 0,20941731 1

74

Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές 
εργασίες κλπ 2.347.040,00 713.693,00 3,288585 69.041,00 0,0294162 66.329,00 57.866,00 0,02465488 0,8381397

75

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 40.012,00 0,00

#ΔΙΑΙΡ./0
! 0,00 0 0,00 0,00 0

#ΔΙΑΙΡ./0
!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 5.962.699,00 1.020.497,00 5,842936 -15.854,00

-
0,0026589 653.428,00 627.437,00 0,10522701 -39,57594

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.727.311,00 789.431,00 2,188046 -15.854,00
-

0,0091784 461.884,00 463.282,00 0,26820995 -29,22177

82 Αποδόσεις 485.240,00 231.066,00 2,100006 0,00 0,4761891 191.544,00 164.155,00 0,33829651 0,7104247

85
Προβλέψεις μη 
είσπραξης 3.750.148,00 0,00

#ΔΙΑΙΡ./0
! 0,00 0 0,00 0,00 0

#ΔΙΑΙΡ./0
!

9 Αποθεματικό 61.929,00         

 Σύνολα δαπανών 39.982.970,00 25.763.591,00  
12.891.798,0

0  
13.131.338,0

0
12.794.775,0

0   

Τα στοιχεία ισολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα.

Μεταβολή τέλος 
Προηγούμενου 
έτους

Προηγούμενο 
τρίμηνο

..Γ.. Τρίμηνο 2021

%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.456.676,67 4.610.339,61 5.401.825,01  
 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 4.419.654,62 4.589.385,10 5.284.798,26  
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00  
3. Λοιπές απαιτήσεις 40.022,05 20.954,51 117.026,75  
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 11.128.599,64 12.169.140,88 10.241.440,07  
1. Ταμείο 444,43 1.037,32 1.065,67  
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 11.128.155,31 12.168.103,56 10.240.374,40  
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.261.692,56 2.235,72 0,00  
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 171.109,77 0,00 0,00  
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.090.582,79 2.235,72 0,00  
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  2  3\2
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Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.936.554,44 4.359.994,65 4.874.633,84  
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.904.880,96 5.351.986,28 4.874.633,84  
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 31.673,48 8.008,37 0,00  
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.097.423,25 1.647.858,94 1.560.453,27  
1. Προμηθευτές 1.136.406,76 1.341.391,97 1.315.037,85  
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 9.368,10 81.672,94 17.826,09  
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.037,20 46.241,68 40.511,50  
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 160.298,25 178.552,35 187.077,83  
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 276.749,41 0 0,00  
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0 0,00  
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 276.749,41 0,00 0,00  
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0 0,00  

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021  διότι κατά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις άνω του 10% στις εισπράξεις  και στις 
πληρωμές της στοχοθεσίας.

Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

422/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου  με 
τίτλο: «Κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων στο 
Δήλεσι».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι», ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, στο ποσό των 
120.182,50 € συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών και Φ.Π.Α.

423/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για τη σύναψη εξώδικου 
συμβιβασμού με τον κ. 
Πασιπουλαρίδη Παύλο 
του Αβραάμ ο οποίος έχει 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη μη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού με τον κ. Πασιπουλαρίδη Παύλο του Αβραάμ επειδή, 
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της δικηγόρου και όσα εκτέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, δεν 
είναι δυνατή η αποζημίωση του με την διαδικασία της συμβιβαστικής επίλυσης καθόσον από τα 
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υποβάλει αίτηση για 
καταβολή αποζημίωσης 
από το Δήμο Τανάγρας».

προσκομιζόμενα έγγραφα δεν αποδεικνύεται η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και 
του αποτελέσματος, καθόσον δεν προσκομίζεται δημόσιο έγγραφο  (Ημερήσιο ∆ελτίο Οχήματος της ΕΛΑΣ 
κλπ) το οποίο να βεβαιώνει τον τόπο και χρόνο του ατυχήματος και την συνάφεια της ζημίας με την ύπαρξη 
της συγκεκριμένης ανωμαλίας του οδοστρώματος.

424/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού, 
συνολικού αριθμού 10 
ατόμων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου 
χρόνου, μέσω του 
προγράμματος  του 
ΟΑΕΔ  των 
μακροχρονίως ανέργων,  
ηλικίας 55 έως 67 ετών 
και για χρονικό διάστημα  
12 μηνών, με δυνατότητα 
επέκτασης για άλλους 12 
μήνες, σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. 42119 / 15-7-
20  1η τροποποίηση 
δημόσιας πρόσκλησης 
ΟΑΕΔ Νο11/2017».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την πρόσληψη  προσωπικού, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ των μακροχρονίως ανέργων,  ηλικίας 
55 έως 67 ετών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 42119 /15-7-20  1η τροποποίηση δημόσιας πρόσκλησης ΟΑΕΔ Νο11/2017. 

Οι κατηγορίες του εν λόγω προσωπικού είναι οι εξής:
A. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΥΟ (2), για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών 

Υπηρεσιών  του Δήμου, κατηγορίας ΔΕ 
B. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΟΚΤΩ (8)  για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών 

Καθαριότητας, Πρασίνου κ.λ.π., σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες,  κατηγορίας ΥΕ.         

Τα προσόντα πρόσληψης είναι αυτά που ισχύουν για πρόσληψη ΙΔΟΧ στο Δημόσιο Τομέα και τους ΟΤΑ.

2. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, για 
τους οποίους υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 362/2021 & 363/2021 
δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης του Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τανάγρας, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
Κ.Α. 02.20.6041.02 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 65.640,00 €

Κ.Α. 02.20.6054.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτων 
υπαλλήλων 

30.000,00 €

Κ.Α. 02.60.6041.03 Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα – ΟΑΕΔ (Άνεργοι 55-
67)

22.000,00 €
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Κ.Α. 02.60.6054.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ – ΕΦΚΑ 
υπαλλήλων – ΟΑΕΔ (Άνεργοι 55-
67)

8.000,00 €

3. Εξουσιοδοτεί την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες.

425/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για τη συγκρότηση: α) 
επιτροπής διενέργειας - 
αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων 
τακτικών διαγωνισμών 
προμηθειών & β) 
επιτροπής διενέργειας - 
αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων 
τακτικών διαγωνισμών 
υπηρεσιών»

Αποφασίζει ομόφωνα:

1α.  Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών προμηθειών, 
για το Δήμο, από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Σαλεμή Ιουλία του Γεωργίου.
Αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο Καρύγιαννης Ευάγγελος του Χρήστου.

1β.  Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών υπηρεσιών, για 
το Δήμο, από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΣΑΛΕΜΗ ΙΟΥΛΙΑ του Γεωργίου 
2 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου 
3 ΒΟΓΓΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου 

Αναπληρωματικά Μέλη
1 ΦΟΥΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Γεωργίου 
2 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου 
3 ΣΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη 

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ιωάννη 
2 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μαυροειδή 
3 ΓΕΩΡΓΑ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου

Αναπληρωματικά Μέλη
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται o Τσιώνης Ανέστης του Ιωάννη.
Αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο Κοντούλης Κωνσταντίνος του Μαυροειδή.

1γ. Ορίζει τις ανωτέρω επιτροπές να ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 
καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 
διαδικασίας, 
στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της 
παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου.
η) γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

1δ. Οι ανωτέρω επιτροπές θα έχουν ετήσια διάρκεια, ήτοι από 23/11/2021 έως 22/11/2022. Οι διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη των επιτροπών.

1 ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Λεωνίδα 
2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
3 ΛΙΑΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΥΔΟΞΙΑ του Παναγιώτη 

426/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για τη συγκρότηση: α) 
επιτροπής διενέργειας - 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1α.  Συγκροτεί επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, από τρία (3) μέλη, ως εξής:
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αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων 
τακτικών διαγωνισμών 
προμηθειών & β) 
επιτροπής διενέργειας - 
αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων 
τακτικών διαγωνισμών 
υπηρεσιών»

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Λιάπης Γεώργιος του Ευαγγέλου 
Αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο Πίκος Γεώργιος του Ευαγγέλου.

1β. Η ανωτέρω επιτροπή είναι αρμόδια για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 
παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης γνωμοδοτεί και για ζητήματα 
τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.

2α.  Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, για το Δήμο, από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου 
2 ΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου 
3 ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΤΟΥΡΚΑΪ του Ομέρ 

Αναπληρωματικά Μέλη
1 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΝΝΑ του Μιχαήλ
2 ΝΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Αθανασίου 
3 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου 

Α/Α Τακτικά μέλη

1 ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 
2 ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου 
3 ΜΟΝΤΖΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα 

Αναπληρωματικά Μέλη
1 ΖΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ευστρατίου 
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427/2021 «Περί λήψης απόφασης 
για την εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για 
την έγκριση του σχεδίου 
προϋπολογισμού, μετά 
την ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων του 
Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής 
Αυτοτέλειας και την 
έγκριση του σχεδίου 
Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης του 
Δήμου Τανάγρας για το 
οικονομικό έτος 2022».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2022, όπως 
εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο της εισηγητικής έκθεσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης και διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής  Αυτοτέλειας 
των Ο.Τ.Α. και την αιτιολογική έκθεση του Δήμου, που επίσης συνοδεύουν υποχρεωτικά την παρούσα.
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 64.612.899,00 € και αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Α.  Ε Σ Ο Δ Α
0.   Τακτικά                     10.160.169,30 €
1.   Έκτακτα                     26.624.710,00 €
2.   Έσοδα ΠΟΕ          1.057.538,37 €
3.   Εισπράξεις από δάνεια & Απαιτήσεις ΠΟΕ          13.723.153,52 €
4.   Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων           1.025.880,00 €
5.   Χρηματικό υπόλοιπο                  12.021.447,81€ 
      Σύνολο εσόδων                               64.612.899,00 €

Β.  Ε Ξ Ο Δ Α

6.   Έξοδα             17.040.265,36 €
7.   Επενδύσεις                         42.021.312,83 €
8.   Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις  και προβλέψεις   5.480.481,20 €
9.   Αποθεματικό                      70.839,61 €
      Σύνολο εξόδων                 64.612.899,00 €

Β. Καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.

Γ. Την υποβολή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην ψήφιση του 
προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 
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2022.

Δ. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 


	



