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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 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΤΟΥΣ 2022

          Έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97 & 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ 
(Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 28η 
(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2022, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 2η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.00. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι 
αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

  Α/Α
Απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

219/2022 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
56.040,75 €, το οποίο 
αφορά σε πρόστιμα 
Κ.Ο.Κ.».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 56.040,75 €, το 
οποίο αφορά σε παραβάσεις και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 56.040,75 €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.1512 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: «Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 και του 
ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 του Ν. 2130/93)», του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

220/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
76.860,00 € το οποίο 
αφορά στην 6η & 7η 
επιχορήγηση για την 
κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του 
προσωπικού 
καθαριότητας με σχέση 
εργασίας ορισμένου 
χρόνου (ΙΔΟΧ) σε 
σχολικές μονάδες 
Α΄/βάθμιας Β΄/βάθμιας 
εκπαίδευσης για το 
χρονικό διάστημα 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 76.860,00  €, το οποίο αφορά 
στην 6η & 7η επιχορήγηση για την  κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση 
εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε σχολικές 
μονάδες Α΄/βάθμιας Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης για το 
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 76.860,00  €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.1211.05 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. – Κάλυψη αναγκών 
μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ για την καθαριότητα 
σχολικών μονάδων» του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022.

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 02/08/2022

12971/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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Ιανουαρίου – Ιουνίου 
2022».

221/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
4.500,00 € το οποίο 
αφορά στην επιχορήγηση 
από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τις 
δαπάνες λειτουργίας του 
γραφείου ανταποκριτή 
στη Δ.Ε. Οινοφύτων για 
το έτος 2020».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 4.500,00 €, το οποίο αφορά 
στην επιχορήγηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τις δαπάνες 
λειτουργίας του γραφείου ανταποκριτή στη Δ.Ε. 
Οινοφύτων για το έτος 2020.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 4.500,00 €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.1211.01 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: «Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για τμήμα 
μισθοδοσίας ανταποκριτή», του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2022.

222/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
11.473,92 € το οποίο 
αφορά στην επιχορήγηση 
προγράμματος 
απασχόλησης 
μακροχρόνιων ανέργων 
ηλικίας 55-67 ετών σε 
Δήμους από ΟΑΕΔ».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 11.473,92 €, το οποίο αφορά 
στην επιχορήγηση προγράμματος απασχόλησης 
μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε Δήμους 
από ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα από 03/12/2021 
έως 31/01/2022 και από 21/01/2022 έως 28/02/2022.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 11.473,92 €, στον Κ.Α. 
εσόδων 06.31.00.4319.01 του σκέλους  των εσόδων, με 
τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα - ΟΑΕΔ», του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

223/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή ποσού 
670,86 € το οποίο αφορά 
στην επιχορήγηση 
ασφαλιστικών εισφορών 
προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα 
σε Δήμους από ΟΑΕΔ».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται το ποσό των 670,86 €, το οποίο αφορά 
στην επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 
από ΟΑΕΔ.

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 670,86 €, στον Κ.Α. εσόδων 
06.31.00.4319.01 του σκέλους  των εσόδων, με τίτλο: 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ», του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

224/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την παροχή πάγιας 
προκαταβολής».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Συστήνει πάγια προκαταβολή:
 για το Δήμο Τανάγρας ποσού τεσσάρων χιλιάδων 

ευρώ (4.000,00 €).
 Ορίζεται υπόλογος της παγίας προκαταβολής η 

δημοτική υπάλληλος κ. Φούκη Διαμάντω κλάδου 
ΔΕ, κατηγορίας ΠΕ στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί 
το ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές, σε 
βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με 
έγγραφες εντολές του Δημάρχου. 

 Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια 
προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια  των 
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους 
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κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού έχουν ως 
εξής: 

 ποσό 800,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.00.6495 με 
τίτλο: «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

 ποσό 1.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.10.6672.01 με 
τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση 
δικτύου δεδομένων στο δημοτικό κατάστημα»

 ποσό 1.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.10.7134.06 με 
τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, 
αδειών λογισμικού και αναβάθμισης της 
μηχανογράφησης του Δήμου Τανάγρας»

 ποσό 1.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.10.7135.03 με 
τίτλο: «Προμήθεια αλουμινίων».

 ποσό 1.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.25.7131.09 με 
τίτλο: «Προμήθεια σιδηρών καλυμμάτων για το 
αποχετευτικό δίκτυο».

 ποσό 800,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.30.7135.05 με 
τίτλο: «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού 
εξοπλισμού».

 ποσό 1.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.35.6264.01 με 
τίτλο: «Εργασία για τη συντήρηση και επισκευή 
(service), με τα απαραίτητα ανταλλακτικά των 
μηχανημάτων κηπουρικής».

 ποσό 400,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.35.6693 με 
τίτλο: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους».

Β. Συστήνει πάγια προκαταβολή:
 για τη Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων ποσού 

4.000,00 € και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, 
τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων 
κ. Κατσιφής Χρήστος του Γεωργίου, στο όνομα του 
οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα 
και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος 
αυτής. 

 για τη Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου ποσού 
4.000,00 € και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, 
την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 
Σχηματαρίου κ. Χόντζια Ουρανία του Γεωργίου, στο 
όνομα της οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό 
ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές σε 
βάρος αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα Άρματος ποσού 2.000,00 
€ και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Άρματος κ. 
Ντάλλη Δημήτριο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί 
το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα 
ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα Ασωπίας ποσού 2.000,00 
€ και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας κ. 
Κουρουμπέτση Αγαθό, στο όνομα του οποίου θα 
εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος 
θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα Δάφνης ποσού 1.000,00 € 
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και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης κ. 
Φαρμάκη Κωνσταντίνο, στο όνομα του οποίου θα 
εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος 
θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας ποσού 
2.000,00 € και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, 
τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας κ. 
Καφούνη Γεώργιο του Κων/νου, στο όνομα του 
οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα 
και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος 
αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα Πύλης ποσού 2.000,00 € 
και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πύλης κ. 
Λάμπρου Γεώργιο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί 
το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα 
ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα Σκούρτων ποσού 
2.000,00 € και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, 
τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων κ. 
Ίσσαρη Βασίλειο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί 
το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα 
ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα Στεφάνης ποσού 1.000,00 
€ και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης κ. 
Φιλλιπή Ιωάννη, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί 
το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα 
ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα Τανάγρας ποσού 2.000,00 
€ και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας κ. 
Μπελεγράτη Αντώνιο του Ανδρέα, στο όνομα του 
οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα 
και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος 
αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα Δηλεσίου ποσού 2.000,00 
€ και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δηλεσίου 
Οινοφύτων κ. Μπιμπίκο Στέφανο, στο όνομα του 
οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα 
και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος 
αυτής. 

 για την Τοπική Κοινότητα «Πλάκα» Δήλεσι ποσού 
4.000,00 € και ορίζει υπόλογο για τη διαχείριση της, 
την Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δηλεσίου 
Σχηματαρίου κ. Γραμματικού Κυριακή, στο όνομα 
της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα 
και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής. 

 Οι υπόλογοι διενεργούν τις πληρωμές, χωρίς να 
απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου. 

Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια 
προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια  των 
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πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς 
αριθμούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
έχουν ως εξής: 
 ΚΑ 02.30.6262.27 με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες 

καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών & 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρ. 83, 
παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. Δηλεσίου» έως του ποσού των 
12.000,00 €

 ΚΑ 02.30.6262.28 με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες 
καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών & 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρ. 83, 
παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. Οινοφύτων» έως του ποσού των 
16.000,00 €

 ΚΑ 02.30.6262.29 με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες 
καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών & 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρ. 83, 
παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. Σχηματαρίου» έως του ποσού 
των 8.000,00 €

 ΚΑ 02.30.6262.30 με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες 
καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών & 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρ. 83, 
παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. Τανάγρας» έως του ποσού των 
16.000,00 €

 ΚΑ 02.30.6262.31 με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες 
καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών & 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρ. 83, 
παρ. 2, περ. δ) Δ.Ε. Δερβενοχωρίων» έως του ποσού 
των 16.000,00 €

Γ.  Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η 
τακτοποίηση των υπολόγων θα γίνουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/06 και των 
άρθρων 35-37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59.

Δ.   Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την εκτέλεση της 
παρούσας.

225/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού, 
συνολικού αριθμού 2 
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 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την πρόσληψη  προσωπικού, συνολικού 
αριθμού 2 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. 42119/5-7-2020  1η τροποποίηση 
δημόσιας πρόσκλησης ΟΑΕΔ Νο11/2017. 
Η κατηγορία του εν λόγω προσωπικού είναι η εξής:
Α. ΕΡΓΑΤΗΣ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ: ΔΥΟ (2) άτομα 
για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου μας, κατηγορίας ΥΕ.           
Τα προσόντα πρόσληψης για όλες τις κατηγορίες είναι 
αυτά που ισχύουν για πρόσληψη ΙΔΟΧ στο Δημόσιο 
Τομέα και τους ΟΤΑ.
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δημόσιας πρόσκλησης 
ΟΑΕΔ Νο11/2017».

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 την υπ’ αριθ. 3/2022 δέσμευση ανάληψης 
υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
Κ.Α. 02.20.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων 
650.000,00 €

Κ.Α. 02.20.6054.01 Εργοδοτική 
εισφορά ΙΚΑ 
έκτακτων 
υπαλλήλων 

200.000,00 €

Κ.Α. 02.60.6041.02 Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων 
κοινωφελούς 
χαρακτήρα – ΟΑΕΔ 

60.000,00 €

Κ.Α. 02.60.6054.01 Εργοδοτική 
εισφορά ΙΚΑ – 
ΕΦΚΑ υπαλλήλων 
ορισμένου χρόνου – 
ΟΑΕΔ, Κέντρα 
Κοινότητας

95.000,00 €

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

226/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρωτοκόλλου 
προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής 
του έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης στην οδών 
Μουσών Δ.Ε. 
Οινοφύτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης στην οδών Μουσών Δ.Ε. Οινοφύτων», 
σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στο σκεπτικό της 
παρούσας απόφασης.

227/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 
πρωτοκόλλου 
προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής 
του έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων στις Δ.Ε. 
Σχηματαρίου, 
Οινοφύτων, Τανάγρας & 
Δηλεσίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις Δ.Ε. Σχηματαρίου, 
Οινοφύτων, Τανάγρας & Δηλεσίου», σύμφωνα με όσα 
εκτέθηκαν αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης.

228/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την αποδοχή της υπ. 
αριθμ. 11733/19.7.2022 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αποδέχεται την υπ’ αριθ. 11733/19.7.2022 (ΑΔΑ: 
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απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας περί ένταξης 
στο Ε.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α, της 
πράξης με τίτλο 
Προμήθεια εξοπλισμού 
για την ανάπτυξη 
συστημάτων χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων 
Δήμου Τανάγρας».

ΩΧ177ΛΗ-Ι20) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η προτεινόμενη πράξη 
του Δήμου Τανάγρας με τίτλο: «Προμήθεια 
εξοπλισμού για την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Τανάγρας στο Ε.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α (MIS 5052165), καθώς και των όρων 
που περιγράφονται σε αυτή.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο ως νόμιμο εκπρόσωπο 
του Δήμου Τανάγρας, ώστε να προβεί σε όλες τις 
προβλεπόμενες περαιτέρω ενέργειες και στην υπογραφή 
όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

229/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή πίστας 
skateboard».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση τρίτης παράτασης προθεσμίας για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πίστας 
skateboard», τριών (3) μηνών από τη συμβατική λήξη του 
έργου, δηλαδή έως την 22η Νοεμβρίου 2022,  σύμφωνα με 
την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

230/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 4 πρακτικού 
ελέγχου 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 157349, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια εξοπλισμού 
παιδικών χαρών Δήμου 
Τανάγρας για την 
εναρμόνισή τους με την 
κείμενη νομοθεσία».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 28/07/2022 υπ’ αριθ. 4 πρακτικό 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του 
διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 157349, για την εκτέλεση 
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού 
παιδικών χαρών Δήμου Τανάγρας για την 
εναρμόνιση τους με την κείμενη νομοθεσία».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για 
την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Τανάγρας για 
την εναρμόνιση τους με την κείμενη νομοθεσία», 
στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΤΤΑΡΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς προσέφερε για την εκτέλεσή της το 
ποσό των 260.310,00 € πλέον Φ.Π.Α.

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

231/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 4 πρακτικού 
ελέγχου 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 158125, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια εξοπλισμού 
πίστας skateboard».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 28/07/2022 υπ’ αριθ. 4 πρακτικό 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του 
διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 158125, για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
εξοπλισμού πίστας skateboard».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για 
την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
εξοπλισμού πίστας skateboard», στον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία ΠΙΤΤΑΡΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς προσέφερε για την εκτέλεσή της το 
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ποσό των 194.093,00 € πλέον Φ.Π.Α.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης 

232/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης για τη 
μίσθωση ακινήτου, στο 
οποίο θα στεγαστεί το 
Δημοτικό Σχολείο της 
Δ.Ε. Δηλεσίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Τη διενέργεια δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, 
στο οποίο θα στεγαστεί το Δημοτικό Σχολείο της Δ.Ε. 
Δηλεσίου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Σχηματαρίου (Πλατεία Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών 1, ΤΚ 32009 Σχηματάρι) σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες ενώπιον της 
επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ/τος 270/81, η οποία 
αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) κ. Περγάλιας Βασίλειος (Δήμαρχος), Πρόεδρος 
της Επιτροπής με αναπληρωτή  τον Δημοτικό 
Σύμβουλο & Αντιδήμαρχο κ. Σταμάτη Σπυρίδωνα
β) κ. Αναστασίου Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος) 
ως μέλος της Επιτροπής με αναπληρωτή του τη 
Δημοτική Σύμβουλο κα. Ζαφειροπούλου - 
Στουραϊτου Ελένη
γ) κ. Πέτρου Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος) ως 
μέλος της Επιτροπής με αναπληρωτή του τον 
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πέτρου Χρήστο.

2. Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης του 
ανωτέρω ακινήτου.
Το μίσθιο πρέπει να είναι αποπερατωμένο, έτοιμο για 
χρήση κι επίσης  θα πρέπει να βρίσκεται εντός των 
ορίων της Δ.Ε Δηλεσίου και να περιλαμβάνει χώρους 
ωφέλιμης επιφάνειας 300 – 400 τ.μ., με την ελάχιστη 
επιφάνεια για κάθε χώρο, καθώς και επαρκή αύλειο 
χώρο. 
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και 
προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής: 
Α ΦΑΣΗ: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από τη τελευταία υποχρεωτική,  ήτοι 22η 
Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Β ΦΑΣΗ: Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο 
Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν 
μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα 
κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης 
φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας 
συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της 
δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη
Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής 
στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) 
θα παραδοθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 
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Τανάγρας στο Σχηματάρι (Ταχ. Δ/νση: Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι) υπόψη Κας Γιαννακού 
Ελένης ή Βοργιανίτη Χρήστου σφραγισμένοι, οι οποίοι 
θα αναγράφουν εξωτερικά την επωνυμία του 
διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, 
αριθμός πρωτοκόλλου), την ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης 
προσφοράς του μειοδότη υπολογιζόμενου για ένα έτος 
τουλάχιστον
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς 
αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 
δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής 
αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με 
τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της 
σύμβασης.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια 
αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της σχολικής 
μονάδας στο ακίνητο η οποία  βεβαιώνεται με την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου 
από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα 
εγκατασταθεί σε αυτό (άρθρο 4 του Ν. 3130/2003). Η 
σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των έξι 
ετών, με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με 
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας (παρ. 1 άρθρου 5 Π.Δ. 
34/95 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 άρθρου 7 
του Ν. 2741/1999)
Το μίσθωμα θα κατατίθεται στο τέλος κάθε μήνα, στο 
λογαριασμό της τράπεζας που θα δώσει ο μειοδότης. Το 
μίσθωμα θα παραμένει σταθερό για τα τρία (3) πρώτα 
χρόνια και στη συνέχεια δύναται να υπάρξει 
αναπροσαρμογή με βάση σχετική απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Αναπροσαρμογή μισθώματος 
μπορεί να επιβληθεί και με νομοθετική διάταξη
Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει 
ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά του πυρός, 
διαφορετικά ο Δήμος, απαλλάσσεται από κάθε 
υποχρέωση, για τυχόν ζημιές, που μπορεί να 
προξενηθούν στο μίσθιο, από εκδήλωση πυρκαγιάς. 
Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει 
όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες 
εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., 
Δ.Ε.Η., Ύδρευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, 
ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, τις 
δαπάνες εγκατάστασης ηλεκτρικών κουδουνιών, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και να 
παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση 
μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. 
Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει 
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με δικά του έξοδα όλες τις εργασίες, που αφορούν τη 
σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης και  να εξασφαλίσει 
ότι ο φωτισμός των χώρων είναι σύμφωνος με την υπ’ 
αριθμ. Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122Β’/17-06-
2008) «Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα». Η ορθή εγκατάσταση θα 
πιστοποιείται από ηλεκτρολόγο

3. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη 
της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 
270/81.

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

233/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Αναβάθμιση 1ου 
δημοτικού σχολείου 
Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 1ου 
δημοτικού σχολείου Σχηματαρίου», σαράντα έξι (46) 
ημερών από τη συμβατική λήξη του έργου, δηλαδή έως την 
10η Οκτωβρίου 2022,  σύμφωνα με την παρ. 8α του 
άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

234/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την εισήγηση προς το 
δημοτικό συμβούλιο της 
6ης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του 
δήμου, έτους 2022».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 6η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2022 ως εξής:
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 36.400,00 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.30.7135.05 με τίτλο: «Προμήθεια 
λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό»  με το ποσό των 24.800,00 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.30.6262.02 με τίτλο: «Εργασίες 
επισκευής περιφράξεων». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6662.11 με τίτλο: 
«Προμήθεια αδρανή υλικών 2022», με το ποσό των 
55.200,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 
Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6111 με τίτλο: 
«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», με το 
ποσό των 6.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 
πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό».

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 


