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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 41ης 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 41η 
(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2022, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 15η 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

336/2022 
(Εκτός 
ημερήσιας 
διάταξης)

«Περί λήψης απόφασης 
για την απ’ ευθείας 
ανάθεση εντολής σε 
δικηγόρο υποστήριξης 
των συμφερόντων του 
δήμου ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου 
Αθηνών κατά τη 
συζήτηση της από 
15/11/2021 ασκηθείσας 
από το Δήμο έφεσης 
κατά της με αριθμό 
2154/2021 οριστικής 
απόφασης του 
Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Αναθέτει στο δικηγόρο κ. ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 
ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142 μέλους του δικηγορικού 
συλλόγου Θηβών, την εντολή εκπροσώπησης του Δήμου 
Τανάγρας (παράσταση και κατάθεση προτάσεων), 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη 
συζήτηση της από 15/11/2021 ασκηθείσας από το Δήμο 
έφεσης κατά της με αριθμό 2154/2021 οριστικής 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την 
15η Νοεμβρίου 2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο.
Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 
ανέλθει στο ποσό των 503,44 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 
έτους 2022.

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 
του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 
με ΑΜ/ΔΣ 142, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

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

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 17/11/2022

20229/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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337/2022 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων Δ.Ε. Οινοφύτων 
2021».

Αποφασίζει ομόφωνα 

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Οινοφύτων 2021», 
εξήντα (60) ημερών από τη συμβατική λήξη του έργου, 
δηλαδή έως την 6η Φεβρουαρίου 2023,  σύμφωνα με την 
παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

338/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την απαλλαγή 
υπαλλήλου από τον 
ορισμό του ως υπόλογο 
είσπραξης χρηματικού 
εντάλματος 
προπληρωμής».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ 
αριθμό 1018/2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
συνολικού ύψους 4.000,00 € που εκδόθηκε στο όνομα του 
υπαλλήλου κ. Τσιώνη Ανέστη του Ιωάννη, και 
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα 
αυτό.

339/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την απαλλαγή 
υπαλλήλου από τον 
ορισμό της ως υπόλογο 
είσπραξης χρηματικού 
εντάλματος 
προπληρωμής».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ 
αριθμό 1017/2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
συνολικού ύψους 50,00 € που εκδόθηκε στο όνομα της 
υπαλλήλου κας Καραμουζά Δέσποινας του Γεωργίου, και 
απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα 
αυτό.

340/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών 
και την κατάρτιση των 
όρων δημοπράτησης για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια Οχημάτων 
Συλλογής Μεταφοράς 
(ΟΣΜ) και λοιπών 
οχημάτων για τη 
διαχείριση 
βιοαποβλήτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 2_2/2020 τεχνική μελέτη 
του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής Μεταφοράς 
(ΟΣΜ) και λοιπών οχημάτων για τη διαχείριση 
βιοαποβλήτων», προϋπολογισμού δαπάνης 744.000,00 
€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 293/2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το 
ποσό των 0,01 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 
02.62.7131.03 με τίτλο: «Προμήθεια Οχημάτων 
Συλλογής Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών οχημάτων για 
τη διαχείριση βιοαποβλήτων» για το έτος 2022 και το 
ποσό των 743.999,99 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. 
εξόδων για το έτος 2023.

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Οχημάτων 
Συλλογής Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών οχημάτων 
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για τη διαχείριση βιοαποβλήτων»,  προϋπολογισμού 
δαπάνης 744.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 24% 
Φ.Π.Α. και συντάσσει τους όρους της διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) 
απορριμματοφόρων τύπου πρέσας και δύο 
αυτοκινούμενων πλυντηρίων κάδων για την αποκομιδή 
και διαχείριση των βιοαποβλήτων στους οικισμούς 
Σχηματαρίου, Οινόης και Οινοφύτων
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η 27/12/2022 και ώρα 13:00 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται 
βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 
προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία 
της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ 
είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που 
ακολουθεί. 

Προσφερθείσα τιμή
Λ = Συνολική βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 
5/1/2023 και ώρα 11:00. 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

341/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών 
και την κατάρτιση των 
όρων δημοπράτησης για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων για 
συλλογή βιοαποβλήτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 2_1/2020 τεχνική μελέτη 
του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή 
βιοαποβλήτων», προϋπολογισμού δαπάνης 220.100,00 
€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 292/2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το 
ποσό των 0,01 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 
02.62.7135.02 με τίτλο: «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων για τη συλλογή βιοαποβλήτων» για το 
έτος 2022 και το ποσό των 220.099,99 € θα βαρύνει τον 
αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων για το έτος 2023.

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 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη 
αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή 
βιοαποβλήτων»,  προϋπολογισμού δαπάνης 220.100,00 
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€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και συντάσσει 
τους όρους της διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια καφέ 
κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 50 και 240 lt για 
την συλλογή βιοαποβλήτων και η προμήθεια 
κομποστοποιήσιμων σακουλών για τον ίδιο λόγο. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η 5/12/2022 και ώρα 13:00 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 
9/12/2022 και ώρα 10:00. 

342/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση 
υποβολής πράξης προς 
χρηματοδότηση με 
τίτλο: «Ψηφιακός 
μετασχηματισμός Δήμου 
Τανάγρας» στο 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητας, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», της 
πρόσκλησης 
08_ΕΠΑΝΕΚ του 
Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την υποβολή της πράξης προς χρηματοδότηση 
με τίτλο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου 
Τανάγρας» για ένταξή της στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητας, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», της πρόσκλησης 
08_ΕΠΑΝΕΚ του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

2. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο ανωτέρω 
πρόγραμμα, όπως αυτοί περιγράφονται στην εν λόγω 
πρόσκληση.

3. Δεσμεύεται ότι θα προβεί στην αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος και 
την αντίστοιχη εγγραφή της παροχής υπηρεσίας και της 
προμήθειας στους αντίστοιχους κωδικούς.

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τανάγρας όπως προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

343/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για τον ορισμό υπολόγου 
είσπραξης χρηματικού 
εντάλματος 
προπληρωμής για  την 
καταβολή 
ανταποδοτικών τελών 
ΤΕΕ που αφορούν στην 
έκδοση βεβαιώσεων 
σύνδεσης με δίκτυα 
ΟΚΩ για τα 
αντλιοστάσια 
ακαθάρτων του έργου: 
«Αποχέτευση ακαθάρτων 
στους οικισμούς 
«Πλάκα» Δήλεσι και 
Δήλεσι και επέκταση 
ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου - 
Οινοφύτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής συνολικού ύψους 100,00 € για την 
πληρωμή της δαπάνης που αφορά σε ανταποδοτικά 
τέλη  για την έκδοση βεβαιώσεων σύνδεσης με δίκτυα 
ΟΚΩ για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων του έργου: 
«Αποχέτευση ακαθάρτων στους οικισμούς «Πλάκα» 
Δήλεσι και Δήλεσι και επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ. 
Σχηματαρίου - Οινοφύτων.

2. Ορίζει υπόλογο το δημοτικό υπάλληλο κ. Τσιώνη 
Ανέστη του Ιωάννη για την είσπραξη του ανωτέρω 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου να 
προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πληρωμή 
της δαπάνης που αφορά σε ανταποδοτικά τέλη  για την 
έκδοση βεβαιώσεων σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ για τα 
αντλιοστάσια ακαθάρτων του έργου: «Αποχέτευση 
ακαθάρτων στους οικισμούς «Πλάκα» Δήλεσι και 
Δήλεσι και επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου - 
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Οινοφύτων.
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.

344/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την εισήγηση προς το 
δημοτικό συμβούλιο της 
9ης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του 
δήμου, έτους 2022».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 9η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2022 ως εξής:
 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εσόδων 06.00.1328.30 με 

τίτλο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου 
Τανάγρας» και ενίσχυσή του με το ποσό των 0,02 € 
με ταυτόχρονη ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό»

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.69.6142.01 με 
τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την 
προετοιμασία, ωρίμανση και υποβολή της πράξης 
με τίτλο "Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου 
Τανάγρας"» και ενίσχυσή του με το ποσό των 0,01 
€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό»

 Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 02.69.7135.01 με 
τίτλο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου 
Τανάγρας» και ενίσχυσή του με το ποσό των 0,01 € 
μεταφέροντας ισόποση πίστωση από τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: «Αποθεματικό»

 Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 02.30.6252 με τίτλο: 
«Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων»  με το ποσό των 5.000,00 € 
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 5.000,00 € μεταφέροντας ισόποση 
πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδων 02.90.9111 με τίτλο: 
«Αποθεματικό».

345/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για  την ανανέωση της 
λειτουργίας του 
Γραφείου Ανταποκριτή 
ΟΑΕΔ στο Δήμο μας για 
το διάστημα από 1-1-
2023 έως και 31-12-
2023.»

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 1-1-2023  ως 31-
12-2023 

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τανάγρας κ. Περγάλια 
Βασίλειο για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων 
παράτασης της σύμβασης.

Η πρακτικογράφος
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                                                                         Πίκου Ευαγγελία 
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