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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 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η 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 παραλαβή της 1
ης

 επιμέρους σύμβασης για την εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο: «Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για το 

έργο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων περιοχής Ασωπού». 

2. Περί λήψης απόφασης για την παραλαβή της 2
ης

 επιμέρους σύμβασης για την εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο: «Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για το 

έργο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων περιοχής Ασωπού». 

3. Περί λήψης απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή σχολικών κτιρίων 

Δήμου Τανάγρας». 

4. 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 91135 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 

«Διαμόρφωση πλατειών & Κ.Χ. Δ.Ε. Σχηματαρίου». 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2020 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 Β' τριμήνου του έτους 2020». 

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2020 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 την έγκριση του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας έτους  2020, 

όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την 1
η
 υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2020». 

7. 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 14/10/2016 ανακοπής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «Σωληνουργεία Λιμπάρ. Τζιρακιάν Profil Α.Ε.» 

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

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

αποχιονισμού και πυρόσβεσης». 

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

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



και τροφίμων του ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του Δήμου Τανάγρας». 

10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού & 

ένδυση δημοτικών αστυνόμων) 2020». 

                        

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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