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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 8
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 8
η
 

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

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 14
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 

49/2023 

(Ημερήσια 

διάταξη) 

«Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρακτικού ΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 195116 για την 

ανάδειξη οριστικού 

αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «Εργασίες 

κατασκευής ταρτάν στο 

δημοτικό γήπεδο Άρματος 

Δ.Ε. Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 06/03/2023 πρακτικό ΙΙ ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195116 «Εργασίες 

κατασκευής ταρτάν στο δημοτικό γήπεδο Άρματος 

ΔΕ Τανάγρας». 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες 

κατασκευής ταρτάν στο δημοτικό γήπεδο Άρματος 

ΔΕ Τανάγρας», στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟ 

ΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.E.» με δ.τ. «ΕΡΓΟ 

ΠΟΛΗΣ» με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση 

δεκατρία επί τοις εκατό (13,00%) επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης. 

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

σχετικής σύμβασης. 
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50/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση ανάθεσης 

και σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για την 

εκτέλεση των εργασιών 

καθαρισμού και  

κλαδέματος υψηλών 

δέντρων Δήμου Τανάγρας 

σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας 

υλοποίησης τους με το 

υπάρχον προσωπικό του 

Δήμου και με ίδια μέσα». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την ανάθεση και σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και  

κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Τανάγρας σε ιδιώτη 

λόγω αδυναμίας υλοποίησης τους με το υπάρχον 

προσωπικό του Δήμου και με ίδια μέσα. 

Το αντικείμενο της εργασίας θα αφορά το κλάδεμα, 

κοπή, αλλά και ανανέωση της κόμης μεγάλων δένδρων, 

ύψους μεγαλύτερου των έντεκα (11) μέτρων, που θα 

χρειαστούν σε διάρκεια ενός έτους, τα οποία φύονται σε 

όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Τανάγρας, όπως 

σε πλατείες, πεζοδρόμια, νεκροταφεία, σχολεία, χώρους 

πρασίνου. Οι εργασίες κοπής και κλαδέματος θα γίνονται, 

αφ’ ενός για την διατήρηση του σχήματος των δέντρων και 

αφ’ ετέρου για την μείωση κινδύνου ατυχήματος από 

πιθανή πτώση ξερών κλαδιών, με την βοήθεια ανυψωτικού 

καλαθοφόρου οχήματος με ύψους που να καλύπτει και τα 

δέντρα με το ύψος 20μ., καθώς και με αναρριχητές, όπου 

δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του οχήματος και 

περιλαμβάνει τεμαχισμό και συγκέντρωση κλαδιών σε 

χώρο τέτοιο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία 

αυτοκινήτων και πεζών, αλλά και να είναι δυνατή η 

αποκομιδή τους. 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζεται 

από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2023 ή μέχρι 

το πέρας των προβλεπόμενων εργασιών για το έτος 2023. 

 

51/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση ανάθεσης 

και σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για την 

εκτέλεση των εργασιών 

αποψίλωσης ξηρής 

φυτικής βλάστησης για 

κάθε μία από της Δ.Ε. του 

Δήμου Τανάγρας σε 

ιδιώτη λόγω αδυναμίας 

υλοποίησης τους με το 

υπάρχον προσωπικό του 

Δήμου και με ίδια μέσα». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την ανάθεση και σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης 

ξηρής φυτικής βλάστησης για κάθε μία από της Δ.Ε. του 

Δήμου Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας υλοποίησης 

τους με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και με ίδια 

μέσα. 

Το αντικείμενο της  εργασίας του θέματος 

περιλαμβάνει την αποψίλωση από ξερά χόρτα και ξερά 

κλαδιά σε πολλούς αγροτικούς και δασικούς δρόμους σε 

όλες τις Δ.Ε του Δήμου και κρίνεται απολύτως απαραίτητο 

να γίνει στα πλαίσια των δράσεων προετοιμασίας για την 

αντιπυρική περίοδο 2023 (1 Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου) και 

την προσπάθεια για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς από 

τα ξερά χόρτα κατά τους θερινούς μήνες. Η εν λόγω 

υπηρεσία βοτανίσματος των χώρων και εκατέρωθεν των 

οδών, θα πραγματοποιηθεί με την χρήση των κατάλληλων 

ειδικών μηχανημάτων και εργαλείων (χορτοκοπτικά, 

κλαδευτήρια, πριόνια κ.α) από εξειδικευμένο προσωπικό, 

το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας, για την αποφυγή ατυχημάτων. Στην συνέχεια 

θα γίνεται η συγκομιδή των προϊόντων κοπής με 

τσουγκράνες, η συσσώρευσή τους σε κατάλληλες 

σακούλες που θα τοποθετούνται στους πλησιέστερους 
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κάδους, προκειμένου να μεταφερθούν στον ΧΥΤΑ. Οι 

συνολικές εκτάσεις ανά δημοτική ενότητα, για τις οποίες 

απαιτούνται εργασίες αποψίλωσης χόρτων και αποκομιδή 

προϊόντων κοπής, αναφέρονται στις σχετικές μελέτες της 

Υπηρεσίας. Οι εργασίες αποψίλωσης χόρτων των χώρων 

πρασίνου, πρέπει να συντελεστούν σε εκτεταμένη έκταση, 

σε δεδομένο - σύντομο και συντετμημένο χρόνο, ώστε τα 

χόρτα να μην αναβλαστήσουν και σε εύλογο χρονικό 

διάστημα για να μην πλαγιάσουν. 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζεται 

από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2023 ή μέχρι 

το πέρας των προβλεπόμενων εργασιών. 

 

52/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση ανάθεσης 

και σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για την 

εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και 

καθαρισμού ρεμάτων για 

τη Δ.Ε. Δερβενοχωρίων 

και τη Δ.Ε. Τανάγρας του 

Δήμου Τανάγρας σε 

ιδιώτη λόγω αδυναμίας 

υλοποίησης τους με το 

υπάρχον προσωπικό του 

Δήμου και με ίδια μέσα». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την ανάθεση και σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και 

καθαρισμού ρεμάτων για τη Δ.Ε. Δερβενοχωρίων και τη 

Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω 

αδυναμίας υλοποίησης τους με το υπάρχον προσωπικό του 

Δήμου και με ίδια μέσα. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται τα εξής: 

α) καθαρισμός με ερπυστριοφόρο εκσκαφέα της 

παρόχθιας βλάστησης, εκσκαφή και αποξήλωση των 

πλεοναζόντων υλικών έως την επιθυμητή στάθμη,  

β) διαμόρφωση των πρανών του ρέματος, καθαρισμού 

διατομής από κορμούς δέντρων, ξύλων και λοιπών 

απορριμμάτων. 

γ) φορτοεκφόρτωση με ερπυστριοφόρο φορτωτή, 

μεταφορά και διάθεση των προκυπτόντων προϊόντων σε 

κατάλληλη θέση (χωματερή της ΔΕΠΟΔΑΘ). 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζεται 

από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2023 ή μέχρι 

το πέρας των προβλεπόμενων εργασιών. 

 

53/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση ανάθεσης 

και σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για την 

εκτέλεση των εργασιών 

καθαρισμού αγροτικών 

δρόμων για τις Δημοτικές 

Ενότητες Δερβενοχωρίων, 

Τανάγρας, Οινοφύτων και 

Δηλεσίου του Δήμου 

Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω 

αδυναμίας υλοποίησης 

τους με το υπάρχον 

προσωπικό του Δήμου και 

με ίδια μέσα». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την ανάθεση και σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού 

αγροτικών δρόμων για τις Δημοτικές Ενότητες 

Δερβενοχωρίων, Τανάγρας, Οινοφύτων και Δηλεσίου του 

Δήμου Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας υλοποίησης 

τους με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και με ίδια 

μέσα. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι 

καθαρισμός του οδοστρώματος από φερτά υλικά και 

ισοπέδωση με διαμορφωτή γαιών (grader). 

Οι δρόμοι που θα συντηρηθούν έχουν υποστεί 

φθορές από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα, κατά την 

διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Οι συγκεκριμένοι 

δρόμοι βρίσκονται στις αγροτικές και δασικές περιοχές  

των  Δ.Ε. Οινοφύτων, Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δ.Ε. 

Τανάγρας και Δ.Ε.Δηλεσίου. Οι εργασίες  αφορούν την 
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επιδιόρθωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στα 

πλαίσια της αποκατάστασης της επιφάνειας τμημάτων των 

οδών και όχι στη κατασκευή τους.  

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζεται 

από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2023 ή μέχρι 

το πέρας των προβλεπόμενων εργασιών. 
 

54/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση δημόσιας 

σύμβασης για την 

εκτέλεση των εργασιών 

καθαρισμού τάφρων 

αγροτικών οδών για τις 

Δημοτικές Ενότητες 

Οινοφύτων, Τανάγρας, και 

Δηλεσίου του Δήμου 

Τανάγρας σε ιδιώτη λόγω 

αδυναμίας υλοποίησης 

τους με το υπάρχον 

προσωπικό του Δήμου και 

με ίδια μέσα». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την ανάθεση και σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού 

τάφρων αγροτικών οδών για τις Δημοτικές Ενότητες 

Οινοφύτων, Τανάγρας, και Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας 

σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας υλοποίησης τους με το υπάρχον 

προσωπικό του Δήμου και με ίδια μέσα. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την βοήθεια 

διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) και φορτωτή (jcb) και θα 

περιλαμβάνουν την μόρφωση πρανών και πυθμένα 

υφιστάμενης τάφρου που βρίσκεται εκατέρωθεν της οδού 

και την συγκέντρωση και την απομάκρυνση από τους 

χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και 

απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Οι 

παρεμβάσεις θα είναι τοπικές και μικρής κλίμακας χωρίς 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος και θα περιλαμβάνουν πιο 

αναλυτικά τα εξής:  

α) η εκσκαφή και ο καθαρισμός της βλάστησης και 

όλων των πλεοναζόντων υλικών (αδρανή, ξύλα, 

απορρίμματα κ.α.) της τάφρου έως την επιθυμητή στάθμη,  

β) η διαμόρφωση των πρανών της τάφρου με 

διαμορφωτήρα, 

γ) φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και διάθεση των 

προκυπτόντων προϊόντων σε κατάλληλη θέση (χωματερή 

της ΔΕΠΟΔΑΘ). 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζεται 

από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2023 ή μέχρι 

το πέρας των προβλεπόμενων εργασιών. 

 

55/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απαλλαγή 

υπαλλήλου από τον 

ορισμό της ως υπολόγου 

είσπραξης χρηματικού 

εντάλματος 

προπληρωμής». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ 

αριθμό 183/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 

συνολικού ύψους 40,00 € που εκδόθηκε στο όνομα της 

υπαλλήλου κας. Νίκα Σωτηρίας του Αθανασίου, και 

απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα 

αυτό. 

 

56/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, την εντολή εκπροσώπησης 

του Δήμου Τανάγρας, κατά τη συζήτηση της από 

28/12/2020 (Αρ. Καταχ. Πρ239/28-12-2020) 

προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. με την επωνυμία 
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Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 

κατά τη συζήτηση της από 

28/12/2020 (Αρ. Καταχ. 

Πρ239/28-12-2020) 

προσφυγής που άσκησε η 

Α.Ε. με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» 

κατά του Δήμου 

Τανάγρας». 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.», 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς, την 15
η
 Ιουνίου 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 

του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

57/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του 

δήμου ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 

κατά τη συζήτηση της από 

28/12/2020 (Αρ. Καταχ. 

Πρ240/28-12-2020) 

προσφυγής που άσκησε η 

Α.Ε. με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» 

κατά του Δήμου 

Τανάγρας». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, την εντολή εκπροσώπησης 

του Δήμου Τανάγρας, κατά τη συζήτηση της από 

28/12/2020 (Αρ. Καταχ. Πρ240/28-12-2020) 

προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.», 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς, την 19
η
 Οκτωβρίου 2023 και σε κάθε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο. 

2. 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 2023. 

3. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα 

του δικαιούχου ΛΥΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

58/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την απ’ ευθείας 

ανάθεση εντολής σε 

δικηγόρο νομικής 

εκπροσώπησης του 

υπαλλήλου κ. Καρύγιαννη 

Ευάγγελου ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών 

κατά τη συζήτηση της 

από 25/01/2023 αγωγής 

που άσκησε εναντίον του 

η Αστική μη 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο ΛΥΓΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 

ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ/ΔΣ 142, την εντολή νομικής 

εκπροσώπησης του υπαλλήλου του Δήμου Τανάγρας 

κ. Καρύγιαννη Ευάγγελου ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 25/01/2023 

αγωγής που άσκησε εναντίον του η Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία 

«Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών με το 

διακριτικό τίτλο: «ΠΑ.Κ.Ο.Ε.», όποτε αυτή οριστεί. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 



[6] 
 

Κερδοσκοπική Εταιρεία 

με την επωνυμία 

«Πανελλήνιο Κέντρο 

Οικολογικών Ερευνών με 

το διακριτικό τίτλο: 

«ΠΑ.Κ.Ο.Ε.». 

 

ανέλθει στο ποσό των 168,00 € 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 

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. 

 

59/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρακτικού Νο1 - 

διενέργειας και 

αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 177606, για την 

εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια 

Οχημάτων Συλλογής 

Μεταφοράς (ΟΣΜ) και 

λοιπών μηχανημάτων για 

την διαχείριση 

βιοαποβλήτων – Τμήμα 

1»». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 10/03/2023 πρακτικό Νο1 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

177606, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής Μεταφοράς 

(ΟΣΜ) και λοιπών μηχανημάτων για την 

διαχείριση βιοαποβλήτων – Τμήμα 1», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 347.200,00 €   €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Αποδέχεται την προσφορά του διαγωνιζόμενου 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Ελληνική 

Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων – 

Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία 

Α.Ε.Β.Ε.», με α/α κατάθεσης προσφοράς 315315, για 

τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο (άνοιγμα 

οικονομικών προσφορών), του διαγωνισμού με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 177606, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής 

Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών μηχανημάτων για 

την διαχείριση βιοαποβλήτων – Τμήμα 1». 

3. Ο ορισμός της ημερομηνίας για την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με ηλεκτρονική 

επικοινωνία. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

60/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρακτικού Νο1 - 

διενέργειας και 

αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 177606.1, για 

την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια Οχημάτων 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 10/03/2023 πρακτικό Νο1 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 177606.1, για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής 

Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών μηχανημάτων για 

την διαχείριση βιοαποβλήτων – Τμήμα 2», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 396.800,00 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Αποδέχεται την προσφορά του διαγωνιζόμενου 
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Συλλογής Μεταφοράς 

(ΟΣΜ) και λοιπών 

μηχανημάτων για την 

διαχείριση βιοαποβλήτων 

– Τμήμα 2»». 

 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Ελληνική 

Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων – 

Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία 

Α.Ε.Β.Ε.», με α/α κατάθεσης προσφοράς 314476, για 

τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο (άνοιγμα 

οικονομικών προσφορών), του διαγωνισμού με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 177606.1, για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής 

Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών μηχανημάτων για 

την διαχείριση βιοαποβλήτων – Τμήμα 2». 

3. Ο ορισμός της ημερομηνίας για την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με ηλεκτρονική 

επικοινωνία. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

61/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την έγκριση του 

πρακτικού Ι διενέργειας 

και αξιολόγησης τεχνικών 

και οικονομικών 

προσφορών του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 173484, για την 

εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Λοιπές παροχές 

σε είδος (Ένδυση 

εργατοτεχνικού 

προσωπικού) 2022». 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει το από 10/03/2023 πρακτικό Νο1 

διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών, του διαγωνισμού με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 173484, για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος (Ένδυση 

εργατοτεχνικού προσωπικού) 2022», 

προϋπολογισμού δαπάνης 47.328,48 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% & 24%. 

2. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

AXION COTTON με α/α προσφοράς 305308 ως 

προσωρινό ανάδοχο για την για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος 

(Ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 2022» καθώς 

προσέφερε για Το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

το ποσό των 30.597,26 € πλέον Φ.Π.Α. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

 

62/2023  «Περί λήψης απόφασης 

για την ορθή επανάληψη 

της υπ’ αριθ. 475/2021 

απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για την 

έγκριση υποβολής 

πρότασης προς 

χρηματοδότηση με τίτλο: 

«Ομαλή υδροδότηση 

αστικών και 

βιομηχανικών περιοχών 

του Δήμου Τανάγρας» στο 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 475/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Τανάγρας με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση 

υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση με τίτλο: 

«Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών 

περιοχών του Δήμου Τανάγρας» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη», ως προς το σκέλος 

τροποποίησης του προϋπολογισμού του υποέργου 

αγοράς γης, με αύξηση αυτού από 66.000 € σε 

115.000 €, με αποτέλεσμα την ισόποση αύξηση του 

συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης ο οποίος θα 

ανέλθει στο ποσό των 21.738.800,00 € (συμπ. 

Φ.Π.Α.). 
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και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 

2. Εγκρίνει την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης 

της πράξης με τίτλο «Ομαλή υδροδότηση αστικών 

και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας» 

στην Πρόσκληση με Κωδικό 14.30.1.2, Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 4840 (ΑΔΑ: ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο συνολικό 

προϋπολογισμό της μελέτης ύψους 21.738.800,00 € 

(συμπ. Φ.Π.Α.). 

3. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο ανωτέρω 

επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως αυτοί περιγράφονται 

στην εν λόγω πρόσκληση. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τανάγρας όπως προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. 

 

           

 

Η πρακτικογράφος 

                                                                            

 

 Πίκου Ευαγγελία  
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