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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 32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 

  

1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού – σχολικών 

καθαριστριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, 

για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.        

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

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90547 για την ανάδειξη 

οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση 

«Βρύση» Τ.Κ. Τανάγρας». 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. 

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

θέμα: «Λήψη απόφασης για την έκτη (7η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του  Ν.Π.Δ.Δ. 

Δήμου Τανάγρας, έτους 2020». 

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 87858 για την ανάδειξη 

οριστικού αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για το 

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

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος εντοπισμού διαρροών, ελέγχου ποιότητας και μείωσης του μη τιμολογούμενου 

νερού στο Δήμο Τανάγρας». 

6. «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., με θέμα «Λήψη απόφασης για τη 4η Τροποποίηση   

προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2020 της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας 

(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)». 

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

συμμετοχής, της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 94833 για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών αποδυτηρίων για το 

γήπεδο του Αγίου Θωμά». 

8. Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον ορισμό επιτροπής 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 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». 



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

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2020». 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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