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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 20η 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 10η 

Ιουνίου 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 παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού / 

προσφερόμενο τμήμα: Kαλαθοφόρο όχημα, ύψους εργασίας 13m». 

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  με τίτλο: “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις 

Δ.Ε. Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Τανάγρας & Δηλεσίου». 

3. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο της μελέτης και 

της παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την πιθανότητα επιτυχίας άσκησης ένδικων μέσων 

κατά της αριθ. 6/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών. 

4. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου είσπραξης εντάλματος προπληρωμής για 

την εκτέλεση της εργασίας έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας για το όχημα Nissan Qashqai 

1.5 το οποίο απέκτησε ο Δήμος μετά από δωρεά της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS 

A.E. 

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

όρων δημοπράτησης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης 

προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση 

υβριδικού χλοοτάπητα και υποδομών στο γήπεδο Σχηματαρίου». 

6. Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των 

όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 2020-2022. 

7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. με 

θέμα: «Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ως ενιαίο σύνολο) ήτοι 

ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, 

προσάρτημα καθώς και έκθεση πεπραγμένων χρήσης έτους 2019». 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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