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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 33
ης

 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 33
η
 

(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2022, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την 20
η
 του μηνός Σεπτεμβρίου 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 

269/2022 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για τον ορισμό υπολόγου 

είσπραξης χρηματικού 

εντάλματος 

προπληρωμής για την 

πληρωμή της δαπάνης 

που αφορά στη 

διενέργεια ελέγχου 

ΚΤΕΟ των μεταφορικών 

μέσων που διαθέτει ο 

Δήμος μας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα:  

 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής συνολικού ύψους 4.500,00 € για την 

πληρωμή της δαπάνης που αφορά που στη διενέργεια 

ελέγχου ΚΤΕΟ των μεταφορικών μέσων που διαθέτει ο 

Δήμος μας με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 4497, ΚΗΥ 

6145, ΒΙΜ 9199, ΚΗΥ 1047, ΚΗΥ 6264,  ΚΗΥ 6292, 

ΚΗΥ 6290, ΚΗΥ 6284, ΚΗΥ 6280, ΚΗΥ 6257, ΚΗΗ 

4459, ΚΗΙ 3959, ΚΗΥ 6138, ΚΗΥ 6143, ΒΙΜ 9282, 

ΚΗΥ 6268, ΚΗΥ 6137, ΚΗΗ 6277, ΚΗΥ 6121, ΚΗΙ 

3954, ΚΗΗ 4453, ΚΗΥ 6291, ΚΗΥ 6275, ΚΗΥ 6289, 

ΚΗΗ 4455, ΚΗΥ 6135, ΚΗΥ 6127, ΚΗΥ 6122, ΚΗΗ 

6252, ΚΗΥ 6285. 

2. Ορίζει υπόλογο το δημοτικό υπάλληλο κ. Μάρη 

Δημήτριο του Γεωργίου για την είσπραξη χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής συνολικού ύψους 4.500,00 €, 

προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 

την πληρωμή της δαπάνης που αφορά στη διενέργεια 

ελέγχου ΚΤΕΟ των μεταφορικών μέσων που διαθέτει ο 

Δήμος μας με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 4497, ΚΗΥ 

6145, ΒΙΜ 9199, ΚΗΥ 1047, ΚΗΥ 6264,  ΚΗΥ 6292, 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 21/09/2022
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ΚΗΥ 6290, ΚΗΥ 6284, ΚΗΥ 6280, ΚΗΥ 6257, ΚΗΗ 

4459, ΚΗΙ 3959, ΚΗΥ 6138, ΚΗΥ 6143, ΒΙΜ 9282, 

ΚΗΥ 6268, ΚΗΥ 6137, ΚΗΗ 6277, ΚΗΥ 6121, ΚΗΙ 

3954, ΚΗΗ 4453, ΚΗΥ 6291, ΚΗΥ 6275, ΚΗΥ 6289, 

ΚΗΗ 4455, ΚΗΥ 6135, ΚΗΥ 6127, ΚΗΥ 6122, ΚΗΗ 

6252, ΚΗΥ 6285. 

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από το 

δημοτικό υπάλληλο η  30
η
 Νοεμβρίου 2022.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

270/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο της 

7
ης

 αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του 

δήμου, έτους 2022». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 7

η
 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2022 ως εξής: 

 Ενίσχυση του Κ.Α. εσόδων 06.00.1212.01 με τίτλο: 

«Επιχορήγηση για Πράξη “Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Τανάγρας”» με το ποσό των 23.000,00 € με 

ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό» . 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.60.6041.01 με τίτλο: 

«Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» με το 

ποσό των 23.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό».  
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.1329.05 με τίτλο: 

«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 

(Σ.Α.Π.) στο Δήμο Τανάγρας» με το ποσό των 

37.200,00 € με ισόποση Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.64.7413.18 με τίτλο: 

«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 

(Σ.Α.Π.) στο Δήμο Τανάγρας» με το ποσό των 

37.200,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 44.812,11 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.15.6162.07 με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη» . 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό»  με το ποσό των 13.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.20.6262.08 με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού και 

επισκευής συντριβανιών». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 5.000.00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.30.6252 με τίτλο: «Ασφάλιστρα μηχανημάτων - 

Τεχνικών εγκαταστάσεων» . 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 5.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.30.6263.04 με τίτλο: «Υπηρεσίες πλυσίματος - 
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γρασαρίσματος αυτοκινήτων Δήμου» . 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 5.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.30.6422 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 60.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.30.7332.14 με τίτλο: «Ανάπλαση (εξωραισμός) 

Κεντρικής Πλατείας ΔΕ Δηλεσίου» . 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 22.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.30.7333.16 με τίτλο: «Διαπλάτυνση Γέφυρας στη 

θέση Βρύση ΤΚ Ταναγρας» . 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 30.286,81 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.20.6063.03  με τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος  

(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2022».  
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.25.7326.18 με τίτλο: 

«Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως 

αντλιοστάσιο Σχηματαρίου  2022» με το ποσό των 

0,26 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 16.011,20 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.25.6063.03 με τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος  

(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2022».  
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 21.374,50 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.30.6063.03 με τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος  

(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2022».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6492 με τίτλο: 

«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό 

των 50.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.6222  με τίτλο: 

«Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού» με το ποσό των 30.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.20.6641.04  με τίτλο: 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  για λοιπές 

ανάγκες 2022» με το ποσό των 20.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6641.04  με τίτλο: 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών   για την 
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κίνηση επιβατικών & φορτηγών αυτοκινήτων 

2022» με το ποσό των 20.000,00  € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.35.6213 με τίτλο: 

«Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας» με το ποσό 

των 30.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.10.6142.09  με τίτλο: 

«Σύμβαση με ΕΛΤΑ» με το ποσό των 35.000,00  € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6142.03  με τίτλο: 

«Αμοιβή ενδοδημοτικής συγκοινωνίας» με το ποσό 

των 25.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από 

τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό».  
 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6142.16  με τίτλο: 

«Αμοιβή ΚΤΕΛ για παροχή συγκοινωνιακού 

έργου» με το ποσό των 22.000,00 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.7112.18  με τίτλο: 

«Αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ. Σκούρτων Δ.Ε. 

Δερβενοχωρίων» με το ποσό των 30.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 06.00.4123 με τίτλο: 

«Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

Επαγγελματιών κλπ» με το ποσό των 300.000,00 € 

με ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με 

τίτλο: «Αποθεματικό».   

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.00.8223 με τίτλο: 

«Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

επαγγελματιών κλπ» με το ποσό των 300.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.10.6162.04 με τίτλο: 

«Υπηρεσίες φύλαξης δημοτικών κτιρίων και 

λοιπών εγκαταστάσεων» με το ποσό των 60.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό».  

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 99.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 

02.15.7321.19 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Σχολικών κτιρίων Γυμνασίου-Λυκείου  

Σχηματαρίου». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 37.200,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.25.7312.19 με τίτλο «Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους Οικισμούς 
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Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι του Δήμου Τανάγρας & 

επέκτασης/αναβάθμισης ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου-

Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας» 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.15.6142.22 με 

τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη 

υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στο 

πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ» και ενίσχυσή του με το 

ποσό των 37.200,00 € μεταφέροντας ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 20.270,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.00.6142.13 με τίτλο: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του 

Δήμου Τανάγρας στην υλοποίηση Δημοτικού 

Θεατρου ». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.15.7326.01  με τίτλο: 

«Κατασκευή πίστας skateboard», με το ποσό των 

20.270,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 30.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.25.7326.16 με τίτλο: «Ολοκλήρωση 

κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6662.10  με τίτλο: 

«Προμήθεια Ασφάλτου 2022», με το ποσό των 

30.000,00 € μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον 

Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 37.200,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.25.7326.14 με τίτλο: «Κατασκευή 

δικτύου αποχετευσης ομβρίων υδάτων ΔΗΛΕΣΙ 

2022». 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.30.7135.26  με 

τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Κ.Χ.» και ενίσχυσή 

του με το ποσό των 37.200,00 € μεταφέροντας 

ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 

με τίτλο: «Αποθεματικό». 

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 

«Αποθεματικό» με το ποσό των 8.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.25.7326.14 με τίτλο: «Κατασκευή 

δικτύου αποχετευσης ομβρίων υδάτων ΔΗΛΕΣΙ 

2022». 

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.30.7134.03  με 

τίτλο: «Προμήθεια εκτυπωτη -scanner σχεδίων» 

και ενίσχυσή του με το ποσό των 8.000,00 € 

μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 

Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό». 
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271/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την τροποποίηση της 

υπ’ αριθ. 1/2022 

απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου 

Τανάγρας που αφορά: α) 

στην έγκριση Σχεδίου 

Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και των Δήμων 

Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

Διστόμου – Αράχωβας – 

Αντίκυρας, Θηβαίων, 

Λεβαδέων και Τανάγρας 

για την εκτέλεση του 

έργου, «Συντήρηση 

χλοοτάπητα γηπέδων 

ποδοσφαίρου της Π.Ε. 

Βοιωτίας», β) στην 

έγκριση σύναψης 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και των Δήμων 

Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

Διστόμου – Αράχωβας – 

Αντίκυρας, Θηβαίων, 

Λεβαδέων και Τανάγρας 

για την εκτέλεση του 

έργου, «Συντήρηση 

χλοοτάπητα γηπέδων 

ποδοσφαίρου της Π.Ε. 

Βοιωτίας, γ) στην 

εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου για την 

υπογραφή της 

προγραμματικής 

σύμβασης  και δ) στον 

ορισμό μελών στην 

Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής 

Σύμβασης». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/2022 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Τανάγρας που αφορά: α) στην έγκριση Σχεδίου 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου – 

Θεσπιέων, Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, 

Θηβαίων, Λεβαδέων και Τανάγρας για την εκτέλεση 

του έργου, «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων 

ποδοσφαίρου της Π.Ε. Βοιωτίας», β) στην έγκριση 

σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων 

Αλιάρτου – Θεσπιέων, Διστόμου – Αράχωβας – 

Αντίκυρας, Θηβαίων, Λεβαδέων και Τανάγρας για την 

εκτέλεση του έργου, «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων 

ποδοσφαίρου της Π.Ε. Βοιωτίας, γ) στην 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της 

προγραμματικής σύμβασης  και δ) στον ορισμό μελών 

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης» 

Η ανάγκη τροποποίησης της προέκυψε καθώς υπήρξε 

τροποποίηση των άρθρων του προϋπολογισμού της 

μελέτης και από την προγραμματικής και από την 

προγραμματική σύμβαση εξαιρείτο το Δημοτικού 

Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» το οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί ξεχωριστά. 

2. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου 

Τανάγρας και των Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Θηβαίων, 

Λεβαδέων, για την υλοποίηση του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με 

προϋπολογισμό 171.120,00 €, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το  συνημμένο σχέδιο.  

3. Εγκρίνει, το συνημμένο στην παρούσα απόφαση, 

σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμου Αλιάρτου 

– Θεσπιέων, Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, 

Θηβαίων,Λεβαδέων και Τανάγρας, για την υλοποίηση 

του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» 

με προϋπολογισμό 171.120,00 €, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε. 

  Η προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνεται ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας  απόφασης. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Περγάλια Βασίλειο, για 

την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς 

και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τις ανάγκες 

υλοποίησης και χρηματοδότησης της πράξης. 

5. Ορίζει κοινό εκπρόσωπο των Δήμων Λεβαδέων, 

Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Διστόμου – Αράχωβας 
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– Αντίκυρας και Τανάγρας την κα. Αγγελοπούλου 

Αγγελική, υπάλληλο του Δήμου Λεβαδέων, ΠΕ 

Μεταλλειολόγων –Μηχανικών ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρωτή αυτής τον κ. Χρυσικό Επαμεινώνδα, 

αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Θηβαίων, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στην 

τριμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης, για την εποπτεία της 

εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρ. 2
α
 του άρθρου 100 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) 

 

272/2022  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο άσκησης 

αίτησης ακύρωσης κατά 

της υπ’ αριθ. 

1341/170054/01-08-2022 

απόφασης του 

Προϊσταμένου της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού της 

Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ενώπιον του 

Συμβουλίου Επικρατείας 

και εκπροσώπησης του 

Δήμου κατά τη συζήτηση 

αυτής». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1.   Την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 

1341/170054/01-08-2022 απόφασης του Προϊσταμένου 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Συμβουλίου 

Επικρατείας. 

2. Αναθέτει στη δικηγόρο ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 3431 μέλους του 

δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς την εντολή: 

 Κατάθεσης αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 

1341/170054/01-08-2022 απόφασης του 

Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας 

 Κατάθεσης υπομνήματος και εκπροσώπησης του 

Δήμου κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης 

ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, όποτε αυτή 

οριστεί. 

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 1.628,12 € και θα 

βαρύνει τον  Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές 

νομικών και συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2022.  

Το ποσό των 1.628,12 € αφορά την αίτηση ακύρωσης 

και αναλύεται ως εξής: α) ποσό 410,44 € για την 

κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και β) ποσό 1.217,68 € 

για την παράσταση και την κατάθεση υπομνήματος 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΚΟΡΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΟΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜ/ΔΣΠ 3431, με βάση τα 

νόμιμα δικαιολογητικά 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

           

Η πρακτικογράφος 

 

 

                                                                            Πίκου Ευαγγελία  


