
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                               

                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

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 23η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και 

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

  

1. 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: 

«Διαμόρφωση πλατειών & Κ.Χ. Σχηματαρίου». 

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με θέμα: «Περί λήψης απόφασης για τη σύνταξη της έκθεσης 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2020». 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της αριθμ. 29/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. 

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

θέμα: «Λήψη απόφασης για την τέταρτη (5η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του  Ν.Π.Δ.Δ. 

Δήμου Τανάγρας, έτους 2020». 

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού – 

τακτοποιητικού) του έργου  με τίτλο: “Αγροτική οδοποιϊα στη θέση «Λούτσα» Τ.Κ. 

Ασωπίας”». 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90431 για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ημιυπόγειων κάδων 

συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων». 

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

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

σκυροδέματος». 

7. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της 

από 14/09/2018 αίτησης ακύρωσης που άσκησε η κ. Γαρυφαλλιά Χειλάκη. 

8. Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 102/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού 

ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

82989 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του γηπέδου Αγ. Θωμά.». 

9. Περί λήψης απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2020. 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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