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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 

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να 

ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας). 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Σας καλώ στην 35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με τον 

οποίο κυρώθηκε η από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, του Ν. 4684/2020 με τον 

οποίο κυρώθηκε η από 30/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020, 20930/31-03-2020 & 33282/29-05-2020 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (Κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του Κορωνοϊου 

Covid-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων), την 27η Οκτωβρίου 2020, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας 

διατάξεως: 

  

1. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή του υπαλλήλου κ. Παπαγιάννη Αθανάσιου του 

Γεωργίου από τον ορισμό του ως υπόλογο είσπραξης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής. 

2. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης 

με τίτλο: «Μελέτες για το έργο: «Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών 

Δήμου Τανάγρας». 

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 91880 για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«Ασφαλτοστρώσεις οδού προς ΠΥΡΚΑΛ, Στεφάνης – Σκούρτων, Νεκροταφείου – 

Περιφερειακού Δάφνης & Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων και Τζιγκουράτι». 

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

τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού και πυρόσβεσης.» 

5. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με 



τίτλο: «Αποκατάσταση ανατολικού τμήματος κτιρίου Γυμνασίου Σχηματαρίου». 

6. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο της 11ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2020. 

7. Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση 

επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «Αναβάθμιση 1
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Σχηματαρίου». 

8. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης του έργου, την 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων για τη δημιουργία 

υπηρεσιών στο νέο Δημαρχείο Δ.Ε. Σχηματαρίου». 

9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου  με 

τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δηλεσίου».  

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

συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 89745, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Ανάπλαση εισόδου και διαμόρφωση πλατείας 

οικισμού Σχηματαρίου». 

11. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο να εκπροσωπήσει 

το Δήμο Τανάγρας κατά τη συζήτηση της από 22/10/2017 ασκηθείσας από το Δήμο 

ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 2395/16-10-2017 ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών του 992ου Β’ Περιφερειακού ΚΕΑΟ Αθήνας και κατά της υπ’ αριθμ. Α081/2017 

πράξης επιβολής προστίμου του ΙΚΑ. 

12. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης 

του Δήμου Τανάγρας, για την κατάθεση προτάσεων και κατά τη συζήτηση της από 29-11-

2018 αγωγής του ΙΣΣΑΡΗ ΠΑΥΛΟΥ του Ευαγγέλου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών. 

13. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης 

του Δήμου Τανάγρας, για την κατάθεση προτάσεων και κατά τη συζήτηση της από 08-10-

2020 αγωγής του κ. Ευάγγελου Αγάθη του Δημητρίου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών. 

14. Περί λήψης απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 260/2019 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των 

συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 

συζήτηση της αγωγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ 

EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Τανάγρας». 

15. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης 

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

«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών συστημάτων περιοχής Ασωπού». 

16. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης 

με τίτλο: «Μελέτες για το έργο: «Περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα». 

17. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90925 για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Τανάγρας». 

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

συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτριίων Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου και μελέτη 

γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας Δήμου Τανάγρας». 

19. Περί λήψης απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση 



προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων και προμήθειας 

μέσων ατομικής προστασίας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 

νομοθεσίας  περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4722/2020. 

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

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

προκατασκευασμένων αιθουσών αποδυτηρίων για το γήπεδο του Αγίου Θωμά». 

21. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Δήμου 

Τανάγρας περιόδου 1/1/2019 έως 31/12/2019. 

22. Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του απολογισμού και του ισολογισμού του 

Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2019. 

23. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης του έργου, την 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου». 

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

δημοπράτησης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης 

στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, Δράσεων που 

εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική παρακολούθηση Δημοσίων 

Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας». 

25. 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 91890 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 

«Ολοκλήρωση οδού Πύλη – Αγ. Αθανάσιος Δ.Ε. Δερβενοχωρίων». 

26. Περί λήψης απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων». 

27. Περί λήψης απόφασης για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α803/2020 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

28. Περί λήψης απόφασης για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α837/2020 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

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

τεχνικών προσφορών και του πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 95506, για την ανάθεση 

εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ασφάλτου 2020-2021». 

30. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90400, για την 

παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης και 

αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ». 

31. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για απ’ ευθείας 

μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση τεσσάρων τμημάτων του Γυμνασίου Οινοφύτων και τον 

καθορισμό του ύψους του μισθώματος 

32. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης του έργου, την 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «Εντοπισμός φρεατίων κεντρικών δικτύων ύδρευσης». 

33. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την επιβολή 

δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021. 

34. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την επιβολή 

ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2021. 



35. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την επιβολή 

ανταποδοτικών τελών (καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, περιβαλλοντικού τέλους, 

συγκοινωνιακού τέλους) για το έτος 2021. 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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