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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 7η 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 23η Φεβρουαρίου 2021, 

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

διατάξεως: 

  

1. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 189.260,95 € το οποίο αφορά 

στην Α΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων. 

2. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 13.361,67 €, το οποίο αφορά σε παραβάσεις 

και πρόστιμα Κ.Ο.Κ. για το χρονικό διάστημα 03/11/2020 έως και 04/01/2020. 

3. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.872,28 € το οποίο αφορά στην 

επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

από ΟΑΕΔ μηνός Σεπτεμβρίου 2020. 
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4. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό σχολείο Δηλεσίου». 

5. Περί λήψης απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών αποδυτηρίων για το γήπεδο του Αγίου 

Θωμά». 

6. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 285,20 €, το οποίο αφορά σε παραβάσεις και 

πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 

7. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 23.520,00 € το οποίο αφορά στο ενιαίο τέλος 

καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού – ΤΑΠ (άρθρο 195 Ν. 4662/2020) για μονάδες 

προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών». 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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