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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  

ΕΤΟΥΣ 2023 

 

 

          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 4
η
 

(τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2023, η οποία 

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 14
η
 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, 

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 

27/2023 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή και 

κατανομή ποσού 

200.254,17 € το οποίο 

αφορά στην Α΄ κατανομή 

από ΚΑΠ έτους 2023.» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 200.254,17 €, το οποίο 

αφορά στην τακτική επιχορήγηση Α΄  κατανομής 

έτους 2023. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 170.254,17 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0611.01 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 

(άρθρο 25, Ν.1828/89)», του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2023. 

3. Εγγράφει πίστωση ποσού 30.000,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0611.02 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών & δαπανών μισθοδοσίας βρεφονηπιακών 

σταθμών Ν.2880/2001», του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2023.  

4. Κατανέμει το ποσό των 30.000,00 €, στον Κ.Α. 

εξόδων 02.00.6712.04 με τίτλο: «Απόδοση σε 

Κ.Α.Π.Η.-ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 14/02/2023

2225/2023/Κύριο Πρωτόκολλο
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28/2023 «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρακτικού ΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 194306 για την 

ανάδειξη οριστικού 

αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «Εργασίες 

ανακαίνισης των ΚΕΠ». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 09/02/2023 πρακτικό ΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194306 «Εργασίες 

ανακαίνισης των ΚΕΠ». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες 

ανακαίνισης των ΚΕΠ», στον οικονομικό φορέα 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΛΟΓΟΥ, με προσφερόμενη μέση 

τεκμαρτή έκπτωση Εμ=20,00%. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

 

29/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρακτικού Ι 

αποσφράγισης 

δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής 

προσφοράς της 

ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 195116 για την 

εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Εργασίες 

κατασκευής ταρτάν στο 

Δημοτικό γήπεδο Άρματος 

ΔΕ Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 09/02/2023 πρακτικό Ι 

(αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – 

οικονομικής προσφοράς) της επιτροπής διαγωνισμού 

για την ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

194306 για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«Εργασίες κατασκευής ταρτάν στο δημοτικό 

γήπεδο Άρματος ΔΕ Τανάγρας». 

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον 

οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟ ΠΟΛΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.E.» με δ.τ. «ΕΡΓΟ 

ΠΟΛΗΣ» με Α/Α κατάθεσης Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 

277534 με μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκατρία επί τοις 

εκατό (13,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της 

μελέτης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας απόφασης. 
 

           

 

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  
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