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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 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η Σεπτεμβρίου 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 του πρακτικού 1 διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών και του πρακτικού 2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93751, για την ανάθεση της παροχής 

υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» για τα έτη 2020-2022. 

2. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο της 8ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2020. 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών 

συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς, και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90925 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 

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

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου  με 

τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Σχηματαρίου». 

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

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

υλικών». 

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

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

σκυροδέματος». 

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

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

γυμναστικής εξωτερικού χώρου». 

8. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, 

εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμού εκπροσώπου με τον 

αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την εκτέλεση της πράξης με 

τίτλο: «Αναβάθμιση 1
ου

 Δημοτικού σχολείου Σχηματαρίου». 

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

προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης που αφορά στη διενέργεια ελέγχου ΚΤΕΟ σε 

οχήματα του Δήμου μας. 

10. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο της 9ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2020. 

11. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων 



διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου 

Τανάγρας». 

                        

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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