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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 2η 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 19η Ιανουαρίου 2021, 

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

διατάξεως: 

  

1. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την είσπραξη ενταλμάτων 

προπληρωμής προκειμένου να προβεί στην καταβολή ανταποδοτικών τελών ΤΕΕ που 

αφορούν στην έκδοση τριών αδειών εργασιών μικρής κλίμακας. 

2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της οριστικής παραλαβής του συνόλου της μελέτης 

με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου 

και μελέτη γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας Δήμου Τανάγρας. 

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

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93254, για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως 

αντλιοστάσιο Σχηματαρίου. 
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4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 91880, για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδού προς ΠΥΡΚΑΛ, 

Στεφάνης – Σκούρτων, Νεκροταφείου – Περιφερειακού Δάφνης & Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. 

Δερβενοχωρίων και Τζιγκουράτι». 

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

τίτλο: «Αγροτική οδοποιϊα στη θέση «ΤΣΑΤΣΑΡΙ» Τ.Κ. Ασωπίας». 

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2020 

στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση» για το έργο με τίτλο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Σχηματαρίου Δήμου 

Τανάγρας». 

7. Περί λήψης απόφασης για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 195/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής και τη συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1293/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. για την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα και 

υποδομών στο γήπεδο Σχηματαρίου». 

 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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