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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 51164 
               

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7
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 7
η
 

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

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 7
η
 του μηνός Μαρτίου 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 

39/2023 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή και 

κατανομή ποσού 87.915,00 

€ το οποίο αφορά στην A΄ 

κατανομή από ΚΑΠ έτους 

2023 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων.» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 87.915,00 €, το οποίο αφορά 

στη Α΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2023. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 87.915,00 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.4311 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: ««ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)», του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. 

3. Κατανέμει το ποσό των 52.749,00 €, στον Κ.Α. 

εξόδων 02.00.6711.02 με τίτλο: «Απόδοση σε 

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. 

4. Κατανέμει το ποσό των 35.166,00 €, στον Κ.Α. 

εξόδων 02.00.6711.03 με τίτλο: «Απόδοση σε 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. 
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40/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

4.267,32 €, το οποίο αφορά 

σε πρόστιμα Κ.Ο.Κ.». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 4.267,32 €, το 

οποίο αφορά σε παραβάσεις και πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 4.267,32 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.1512 του σκέλους  των εσόδων, με 

τίτλο: «Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 και 

του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 του Ν. 2130/93)», του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023. 

 

 

41/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την αποδοχή ποσού 

9.082,50 € το οποίο αφορά 

στο ενιαίο τέλος 

καθαριότητας – 

ηλεκτροφωτισμού – ΤΑΠ 

(άρθρο 195 Ν. 4662/2020) 

για μονάδες προσωρινής 

φιλοξενίας μεταναστών». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 9.082,50 €, το οποίο αφορά 

στο ενιαίο τέλος καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού – 

ΤΑΠ (άρθρο 195 Ν. 4662/2020) για μονάδες 

προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. 

2. Εγγράφει πίστωση ποσού 9.082,50 €, στον Κ.Α. 

εσόδων 06.31.00.0313.02 του σκέλους  των εσόδων, 

με τίτλο: «Ενιαίο τέλος καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού  ΤΑΠ (άρθρο 195 Ν. 4662/2020) 

για μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών», 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2023. 

 

42/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για τη σύναψη 

εξωδικαστικού 

συμβιβασμού με τον κ. 

Γκίνη Δημήτριο του 

Αναστασίου.» 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Τη σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. 

Γκίνη Δημήτριο του Αναστασίου και την καταβολή προς 

αυτόν του αιτούμενου ποσού των 1.500,00 € που ζητά με 

την υπ’ αριθ. πρωτ. 22505/16-12-2022 αίτηση 

συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς κατ’ άρθρο 72 του 

Ν.3852/2010, καθώς σύμφωνα με την από 01-03-2023 

(αριθ. πρωτ. 3222/01-03-2023) γνωμοδότηση της 

δικηγόρου κ. Κορλού Θωμαϊδος συντρέχουν οι νόμιμοι 

και πραγματικοί όροι του συμβιβασμού, είναι δε προς το 

συμφέρον του Δήμου να επιλυθεί η ως άνω διαφορά 

συμβιβαστικά και να καταβληθεί το εν λόγω αιτούμενο 

ποσό λαμβανομένου υπόψη το είδος και την έκταση της 

βλάβης της οικονομικής ζημιάς καθώς και τη 

διαμορφωθείσα νομολογία σε ανάλογες περιπτώσεις ως 

ανωτέρω εκτίθεται.  Κατ' αυτόν τον τρόπο ο Δήμος 

Τανάγρας δεν θα επιβαρυνθεί με δικαστικά έξοδα /δαπάνη 

και τυχόν αποζημίωση ηθικής βλάβης κι επίσης δεν θα 

κληθεί να καταβάλει τους τόκους που θα αντιστοιχούσαν 

μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης επί της 

αγωγής, ήτοι για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, αφού είναι 

γνωστό ότι οι διαδικασίες στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι 

χρονοβόρες. 

 Προϋπόθεση για τη σύναψη του εξωδικαστικού 

συμβιβασμού είναι ο αιτών να προσκομίσει αυτοπροσώπως 

ή δια του νομίμου εκπροσώπου του, έγγραφη παραίτηση 

από το δικόγραφο της  υπ’ αριθμ ΑΓ56/2021 αγωγής της 
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προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς προκειμένου 

να καταργηθεί νόμιμα η ανοιγείσα δίκη καθώς και 

υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει πως με την 

καταβολή του ποσού αυτού αποζημιώνεται πλήρως για 

κάθε είδους ζημιά και βλάβη που προκλήθηκε από το 

ανωτέρω συμβάν ακόμη και για αυτά που δεν 

εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα και τυχόν θα εντοπισθούν στο 

μέλλον και ότι παραιτείται κάθε άλλης αξίωσης για 

αποζημίωση από τον Δήμο Τανάγρας από την ίδια αιτία. 

 

43/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρακτικού Ι διενέργειας 

του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ: 179022 για την 

εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια 

αδρανών υλικών». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 11/01/2023 πρακτικό Ι διενέργειας 

του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 179022, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 142.104,00 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Κηρύσσει άγονο τον ανοιχτό διαγωνισμό με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 179022, που διενεργήθηκε την 11/01/2023 

για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών» 

καθώς δεν υπεβλήθη καμία προσφορά. 

3. Τη ματαίωση του  ανοικτού  ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 179022, με τίτλο: 

«Προμήθεια αδρανών υλικών»  για τις ανάγκες του 

Δήμου Τανάγρας,  ενδεικτικού συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης  114.600,00 € πλέον ΦΠΑ 

καθώς δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και το 

αποτέλεσμα του κατέστη άγονο, σύμφωνα με το από 

11/01/2023 πρακτικό Ι - διενέργειας που συνέταξε η 

επιτροπή διαγωνισμού. 

4. Την επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού σε νέα 

ημερομηνία, με νέους όρους δημοπράτησης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

44/2023  «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: 

 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 13/2023 τεχνική μελέτη 

του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου μας για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών», 

προϋπολογισμού δαπάνης 149.296,00 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 40/2023 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας το 

ποσό των 149.296,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 

02.30.6662.02 με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών 

2023» για το έτος 2023. 

2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας ανοιχτού 
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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 149.296,00 € 

συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και συντάσσει 

τους όρους της διακήρυξης. 

1. Ημερομηνία  Ανάρτησης της διακήρυξης στην 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 15/03/2023 

και ώρα 10:00 

2. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 

15/03/2023 και ώρα 10:00 

3. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών: 30/03/2023 και ώρα 13:00 

4. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά», την Τρίτη 04/04/2023 και ώρα 

10:00 

 

45/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 

κατά τη συζήτηση της από 

21/07/2020 αγωγής 

αποζημίωσης που άσκησε 

η κ. Μαρία Θωμά του 

Γεωργίου κατά του Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 87 μέλους του δικηγορικού 

συλλόγου Θηβών, την εντολή εκπροσώπησης του 

Δήμου Τανάγρας, κατά τη συζήτηση της από 

21/07/2020 (α/α καταχώρησης ΑΓ137/2020) αγωγής 

αποζημίωσης που άσκησε η κ. Θωμά Μαρία του 

Γεωργίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, την 18
η
 Μαϊου 2023 και σε 

κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας 

θα ανέλθει στο ποσό των 332,32 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2023. 

2. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του Γεωργίου με 

ΑΜ/ΔΣΘ 87,  με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

46/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 87 μέλους του δικηγορικού 

συλλόγου Θηβών, την εντολή εκπροσώπησης του 

Δήμου Τανάγρας, κατά τη συζήτηση της από 

10/08/2020 (Αρ. Καταχ. Πρ148/10-08-2020) 

προσφυγής που άσκησε ο κ. Μαρσέλος Νικόλαος του 
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κατά τη συζήτηση της από 

10/08/2020 προσφυγής που 

άσκησε ο κ. Μαρσέλος 

Νικόλαος του 

Κωνσταντίνου κατά του 

Δήμου Τανάγρας». 

 

Κωνσταντίνου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, την 18
η
 Μαϊου 2023 και σε 

κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

2. Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας 

θα ανέλθει στο ποσό των 184,76 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2023. 

3. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του Γεωργίου με 

ΑΜ/ΔΣΘ 87, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

47/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 

κατά τη συζήτηση της από 

10/08/2020 προσφυγής που 

άσκησε ο κ. Μαρσέλος 

Άγγελος του 

Κωνσταντίνου κατά του 

Δήμου Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 87 μέλους του δικηγορικού 

συλλόγου Θηβών, την εντολή εκπροσώπησης του 

Δήμου Τανάγρας, κατά τη συζήτηση της από 

10/08/2020 (Αρ. Καταχ. Πρ149/10-08-2020) 

προσφυγής που άσκησε ο κ. Μαρσέλος Άγγελος του 

Κωνσταντίνου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, την 18
η
 Μαϊου 2023 και σε 

κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

2. Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας 

θα ανέλθει στο ποσό των 184,76 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2023. 

3. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του Γεωργίου με 

ΑΜ/ΔΣΘ 87, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

48/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 

κατά τη συζήτηση της από 

10/08/2020 προσφυγής που 

άσκησε η κ. Μαρσέλου 

Αθηνά συζ. Κωνσταντίνου 

κατά του Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στη δικηγόρο ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΜ/ΔΣ 87 μέλους του δικηγορικού 

συλλόγου Θηβών, την εντολή εκπροσώπησης του 

Δήμου Τανάγρας, κατά τη συζήτηση της από 

10/08/2020 (Αρ. Καταχ. Πρ150/10-08-2020) 

προσφυγής που άσκησε η κ. Μαρσέλου Αθηνά συζ. 

Κωνσταντίνου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, την 18
η
 Μαϊου 2023 και σε 

κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

2. Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας 

θα ανέλθει στο ποσό των 184,76 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου 
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προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού 

έτους 2023. 

3. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

της δικαιούχου ΣΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του Γεωργίου με 

ΑΜ/ΔΣΘ 87, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  
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