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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 40ης 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 40η 
(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2022, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 9η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 – 12:00. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και 
ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

  Α/Α
Απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

326/2022 
(Εκτός 
ημερήσιας 
διάταξης)

«Περί λήψης απόφασης 
για τον ορισμό υπολόγου 
για την είσπραξη 
χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για την 
καταβολή χρηματικού 
ποσού υπέρ του 
Πράσινου Ταμείου 
σχετικά με την 
οικοδομική άδεια των 
αποδυτηρίων στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου Τ.Κ. Αγίου 
Θωμά».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ύψους 662,52 € για την 
πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην καταβολή 
χρηματικού ποσού υπέρ του Πράσινου Ταμείου σχετικά 
με την οικοδομική άδεια των αποδυτηρίων στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου Τ.Κ. Αγίου Θωμά.

2. Ορίζει το δημοτικό υπάλληλο κ. Γκίκα Δημήτριο του 
Νικολάου για την είσπραξη του ανωτέρω χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου να προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την πληρωμή της δαπάνης 
που αφορά στην καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του 
Πράσινου Ταμείου σχετικά με την οικοδομική άδεια 
των αποδυτηρίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Αγίου 
Θωμά, και συγκεκριμένα:

 ποσού 250,00 € για το Πράσινο Ταμείο
 ποσού 69,83 € για τη σύμβαση με τη ΣΑΝΚΕ
 ποσού 342,69 € για το ΙΚΑ των εργαζομένων.

3. Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από τη 
δημοτική υπάλληλο η 30η Νοεμβρίου 2022. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 
παρούσας και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 10/11/2022

19703/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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327/2022 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση της 
αριθμ. 34/2022 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 2022».

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την με αύξοντα αριθμό 34/2022 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 
2022», όπως η εν λόγω απόφαση προσαρτάται στην 
παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως 
συνημμένο έγγραφο, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής.

328/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση τρίτης 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου 
ομβρίων υδάτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση τρίτης παράτασης προθεσμίας για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων», δύο (2) μηνών 
από τη συμβατική λήξη του έργου, δηλαδή έως την 5η 
Ιανουαρίου 2023,  σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 
147 του Ν.4412/2016.

329/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση 
δεύτερης παράτασης 
προθεσμίας για την 
εκτέλεση του έργου με 
τίτλο: «Επέκταση και 
αναβάθμιση δικτύων 
ύδρευσης Δ.Ε. 
Δηλεσίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επέκταση και 
αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δηλεσίου», εξήντα 
(60) ημερών από τη συμβατική λήξη του έργου, δηλαδή έως 
την 11η Ιανουαρίου 2023,  σύμφωνα με την παρ. 8α του 
άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

330/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα και του 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  
με τίτλο: «Κατασκευή 
εσωτερικών δικτύων 
αποχέτευσης οικισμών 
Αγίου Θωμά και 
Κλειδιού Δήμου 
Τανάγρας και έργων 
μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ 
Σχηματαρίου / 
Οινοφύτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 
εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου 
Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων 
μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων», ο 
οποίος παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση κατά 4,71 % (95.413,29 ) και ανέρχεται στο ποσό 
των 2.123.228,44 € συμπεριλαμβανομένης αρχικής και 
τελικής σύμβασης  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

331/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την απαλλαγή 
υπαλλήλου από τον 
ορισμό της ως υπόλογο 
είσπραξης χρηματικού 
εντάλματος 

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ 
αριθμό 1019/2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
συνολικού ύψους 60,00 € που εκδόθηκε στο όνομα της 
υπαλλήλου κας. Νίκα Σωτηρίας του Αθανασίου, και 



[3]

προπληρωμής». απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα 
αυτό.

332/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την απαλλαγή 
υπολόγου πάγιας 
προκαταβολής».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας 
προκαταβολής για το Δήμο Τανάγρας του έτους 2022 και 
απαλλάσσει την υπόλογο διαχείρισης της, δημοτική 
υπάλληλο κ. Φούκη Διαμάντω του Γεωργίου, κάθε 
ευθύνης.

333/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή πίστας 
skateboard».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση τέταρτης παράτασης προθεσμίας για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πίστας 
skateboard», εβδομήντα (70) ημερών από τη συμβατική 
λήξη του έργου, δηλαδή έως την 2η Ιανουαρίου 2023, 
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

334/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης και τη 
συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου με 
τίτλο: «Ανάπλαση 
αύλειου χώρου 1ου 
Δημοτικού Σχολείου 
Σχηματαρίου».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοικτού 
διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση αύλειου 
χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου» και 
συντάσσει τους όρους διακήρυξης ως κατωτέρω.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-12-2022, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
12/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

2. Μετά από την από 25/10/2022 κλήρωση που διεξήχθη 
στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Τανάγρας συστήνουμε την Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου 
Τανάγρας : 

Τακτικά μέλη
1. Δέσποινα Καραμουζά, Αρχιτέκτων Μηχανικός
2. Ανέστης Τσιώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
3. Κωνσταντίνος Κοντούλης, Πολιτικός Μηχανικός 

Τ.Ε. 
Αναπληρωματικά μέλη
1. Ευάγγελος Καρύγιαννης, Χημικός Μηχανικός
2. Σωτηρία Νίκα του Αθ., Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Σωτηρία Νίκα του Νικ., Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τ.Ε.
Ως πρόεδρος ορίζεται η κα. Δέσποινα Καραμουζά, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός.

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



[4]

335/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την παράταση κατά 
ένα έτος του 
προγράμματος ΟΑΕΔ 
των μακροχρονίως 
ανέργων,  ηλικίας 55 έως 
67 ετών  (Α΄ ΑΙΤΗΜΑ )» 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την παράταση (επιμήκυνση) κατά ένα (1) έτος 
του  προγράμματος ΟΑΕΔ των μακροχρονίως ανέργων, 
ηλικίας 55-67 ετών (Α΄ αίτημα) καθώς και την παράταση 
της σύμβασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος, των έξι 
(6) ατόμων, Κλάδου ΥΕ, Ειδικότητας  «Γενικών 
καθηκόντων» που απασχολούνται σε διάφορες 
Υπηρεσίες του Δήμου μας,  για το χρονικό διάστημα από   
3  Δεκεμβρίου  2022 έως και 2 Δεκεμβρίου  2023.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022, για τους οποίους 
υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 19230/02-11-2022 βεβαίωση της 
Προϊσταμένης Τμήματος Προϋπολογισμού – 
Λογιστηρίου – Προμηθειών του Δήμου 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. 02.60.6041.01 Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων 
κοινωφελούς 
χαρακτήρα – 
ΟΑΕΔ 

108.000,00 €

Κ.Α. 02.60.6054.01 Εισφορές υπέρ 
ΕΦΚΑ 

34.000,00 €

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με 
την ανωτέρω βεβαίωση της Προϊσταμένης Τμήματος 
Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου – Προμηθειών του Δήμου 
Τανάγρας

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

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 
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