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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 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 

  

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

κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 92633, για την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου με γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων» 

2. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή του υπαλλήλου κ. Κωστόπουλου Ιωάννη του 

Κωνσταντίνου από τον ορισμό του ως υπόλογο είσπραξης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής. 

3. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και τελών προς το Δήμο 

Τανάγρας. 

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

συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 

κατά τη συζήτηση της από 15/07/2020 αγωγής αποζημίωσης προσφυγής που άσκησε η κ. 

Μαρία Θωμά του Γεωργίου κατά του Δήμου Τανάγρας. 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου  με 

τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων». 

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου και μελέτη γεωθερμίας 

αυτών ιδιοκτησίας Δήμου Τανάγρας». 

7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης της επιτροπής διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση αιτιολόγησης προσφοράς του διαγωνιζομένου στην ηλεκτρονική δημοπρασία 

με α/α ΕΣΗΔΗΣ 87858 για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για το 

έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου». 

8. Περί λήψης απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

στο Δήμο Τανάγρας για το έτος 2021. 

                           

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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