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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ             

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ     

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Παμ. Ταξιαρχών 

Ταχ. Κώδικας: 32009 

Πληροφορίες: Πίκου Ευαγγελία   ΠΡΟΣ: 

Τηλέφωνο: 2262351102    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

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 41η 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 2η Δεκεμβρίου 2020, 

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

ημερήσιας διατάξεως: 

  

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

κατακύρωσης και την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού & ένδυση δημοτικών αστυνόμων) 2020». 

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

τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου, με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του 

Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με 

τίτλο: «Υποστήριξη για τη σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΑΤ08 – «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την 

ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό 
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και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας 

και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του 

προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». 

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

τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου, με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του 

Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με 

τίτλο: «Υποστήριξη για τη σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΑΤ12 – Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους του Προγράμματος «Αντώνης 

Τρίτσης». 

4. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο της 16ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2020. 

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

τίτλο: “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις Δ.Ε. Σχηματαρίου, 

Οινοφύτων, Τανάγρας & Δηλεσίου”». 

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

τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσίας με τίτλο: «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και περιβαλλοντικών 

δειγμάτων». 

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

τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας 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» 

8. «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 50/2020 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 Γ' τριμήνου του έτους 2020». 

9. 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: «Ανάπλαση χώρου «ΣΠΗΛΙΑΣ» στην Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. 

Οινοφύτων». 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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