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1. Αναστασίου Ιωάννη του Γεωργίου 

2. Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου  

3. Δριχούτης Διομήδης του Γεωργίου 

4. Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου  

5. Σιαμπάνης Περικλής του Γεωργίου 

6. Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου 

 

 

Σας καλώ στην 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών 

κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοίου COVID-19), την 20η 

Μαίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 

εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 

 

1. Περί λήψης απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 304/2017 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης 

των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λιβαδειάς κατά τη συζήτηση της από 17/06/2010 προσφυγής της κ. ΜΑΡΙΝΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ κατά του πρώην Δήμου Σχηματαρίου και του Ελληνικού Δημοσίου. 

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων στην ηλεκτρονική δημοπρασία 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88661, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού 

δικτύου ομβρίων υδάτων». 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών και του πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86208, για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. Οινοφύτων». 

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών και του πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90431, για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ημιυπόγειων κάδων συλλογής και αποθήκευσης 

απορριμμάτων». 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την κατάρτιση των 

όρων δημοπράτησης και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου με γερανό ανύψωσης ημιυπόγειων 

κάδων». 

6. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο της 5ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2020. 

7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 24/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κ.Α.Π.Η.- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για την τρίτη 4
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του  Ν.Π.Δ.Δ. 

Δήμου Τανάγρας, έτους 2020». 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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