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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 44ης 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 44η 
(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2022, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 6η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη 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

368/2022 
(Εκτός 
ημερήσιας 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για την απ’ ευθείας 
ανάθεση εντολής σε 
δικηγόρο υποστήριξης 
των συμφερόντων του 
δήμου ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου 
Ευβοίας κατά τη 
συζήτηση της από 
27/03/2014 κατατεθείσας 
από το Δήμο Τανάγρας 
αίτησης καθορισμού 
οριστικής τιμής μονάδος 
ρυμοτομούμενου 
ακινήτου ιδιοκτησίας 
Δημητρίου Θεοδώρου 
του Αθανασίου».

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 (να παραστεί και να καταθέσει 
προτάσεις), ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας 
κατά τη συζήτηση της από 27/03/2014 κατατεθείσας 
από το Δήμο Τανάγρας αίτησης καθορισμού οριστικής 
τιμής μονάδος ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας 
Δημητρίου Θεοδώρου του Αθανασίου, την 7η 
Δεκεμβρίου 2022 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή 
δικάσιμο.
Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 
ανέλθει στο ποσό των 357,12 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 
έτους 2022.

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 
του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 
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με ΑΜ/ΔΣ 142,  με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας.

369/2022 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή εσωτερικών 
δικτύων αποχέτευσης 
οικισμών Αγίου Θωμά 
και Κλειδιού Δήμου 
Τανάγρας και έργων 
μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ 
Σχηματαρίου / 
Οινοφύτων».

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικών 
δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και 
Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο 
ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων», έξι (6) μηνών από τη 
συμβατική λήξη του έργου, δηλαδή έως την 30η Ιουνίου 
2022,  σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016.

370/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την κατακύρωση 
αποτελέσματος της 
δημοπρασίας για τη 
εκμίσθωση 
κοινοχρήστων χώρων 
για την προβολή 
υπαίθριας διαφήμισης».

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το υπ. αριθ. πρωτ. 20757/24-11-2022 
πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας  για την 
εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την προβολή 
υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Τανάγρας.

2. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση 
κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας 
διαφήμισης στο Δήμο Τανάγρας στην πλειοδότρια 
εταιρεία “GSPOT OUTDOOR ADV E.E – 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ”, η οποία προσέφερε 
το ετήσιο μίσθωμα των 2.300,00 €.

3. Η διάρκεια της εκμίσθωσης της χρήσης των 
κοινοχρήστων χώρων ορίζεται πενταετής (5 έτη) και θα 
αρχίσει από την επόμενη ημέρα υπογραφής των 
συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη, ή της 
παρελεύσεως απράκτου του 10ημέρου του ΠΔ 
270/1981, σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης 
(294/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για όλες τις περαιτέρω 
νόμιμες ενέργειες και την υπογραφή της σύμβασης. 

371/2022 «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 1146/2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
συνολικού ύψους 100,00 € που εκδόθηκε στο όνομα του 
υπαλλήλου κ. Τσιώνη Ανέστη του Ιωάννη, και 
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα 
αυτό.

372/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση του υπ’ 
αριθ. 4 πρακτικού 
ελέγχου 

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 25/11/2022 υπ’ αριθ. 4 πρακτικό 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του 
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δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 169333, για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια για τη 
συντήρηση ανοιχτού 
αθλητικού χώρου Δήμου 
Τανάγρας».

διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 169333, για την εκτέλεση 
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια για τη 
συντήρηση δημοτικού ανοιχτού αθλητικού χώρου 
Δήμου Τανάγρας».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για 
την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια για 
τη συντήρηση δημοτικού ανοιχτού αθλητικού χώρου 
Δήμου Τανάγρας», στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία HELLASOD Α.Ε. με α/α προσφοράς 
294280, καθώς προσέφερε για την εκτέλεσή της το 
ποσό των 173.169,50 € πλέον Φ.Π.Α.

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

373/2022 «Περί λήψης απόφασης 
για την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών 
και την κατάρτιση των 
όρων δημοπράτησης για 
την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια αδρανών 
υλικών».

Αποφασίζει ομόφωνα:

4. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 35/2022 τεχνική μελέτη του 
Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 
δαπάνης 102.104,00 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 342/2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το 
ποσό των 43.200,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 
02.30.6662.11 με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών 
2022» για το έτος 2022 και ποσού 100.000,00 € στον 
αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων για το έτος 2023.

5. 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 άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για 
την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 
δαπάνης 142.104,00 € συμπεριλαμβανομένου 24% 
Φ.Π.Α. και συντάσσει τους όρους της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτά 
περιγράφονται στη μελέτη της Υπηρεσίας 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει        
τιμής.
 Ημερομηνία  Ανάρτησης της διακήρυξης στην 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 14/12/2022 και 
ώρα 10:00

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
14/12/2022 και ώρα 10:00

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών: 05/01/2023 και ώρα 13:00

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
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«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική 
Προσφορά», την Τετάρτη 11/01/2023 και ώρα 
10:00

Η πρακτικογράφος
                                                                        

 Πίκου Ευαγγελία 
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