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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 22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 

  

1. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την είσπραξη χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για την καταβολή ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ για τακτοποίηση αυθαιρέτων 

κτισμάτων και εγκαταστάσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Θωμά». 

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών, της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 87858 για την ανάθεση 

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και 

αξιοποίηση παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου». 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της μελέτης, την κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Τανάγρας». 

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 

συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες». 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων». 

6. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου είσπραξης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για τη διενέργεια ανανέωσης ποσού σε τρεις πομποδέκτες FAST– PASS. 

7. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή του υπαλλήλου κ. Μάρη Δημήτριου του Γεωργίου 

από τον ορισμό του ως υπόλογο για την είσπραξη χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

8. Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 106/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «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». 

9. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο να ασκήσει το 

ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφασης του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Θηβών καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής ενώπιον του 

αρμόδιου δικαστηρίου». 

10. Περί λήψης απόφασης για διαγραφές οφειλών προερχόμενων από λογαριασμούς ύδρευσης - 

αποχέτευσης. 

11. Περί λήψης απόφασης για την παροχή πάγιας προκαταβολής στην Τ.Κ. Αγίου Θωμά και τον 

ορισμό υπολόγου για τη διαχείρισή τους. 

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

όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικού χώρου». 



13. 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». 

14. «Περί λήψης απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου και μελέτη 

γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας Δήμου Τανάγρας». 

15. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής και πληρεξουσιότητας σε 

δικηγόρο να καταθέσει αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων νομής κατά της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» καθώς και 

να ασκήσει τακτική αγωγή νομής κατά της ως άνω εταιρείας. 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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