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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 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Τανάγρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 52666/27-08-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3958) και την 59η 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-08-2021), 
στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα 
της ημερήσιας διατάξεως:

1. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή της υπαλλήλου κ. Βόγγλη 
Κωνσταντίνας από τον ορισμό της ως υπόλογο είσπραξης χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής.

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 10/09/2021

14267/2021/Κύριο Πρωτόκολλο
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2. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε 
δικηγόρο της μελέτης και της παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την 
πιθανότητα ευδοκίμησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 92/2019 
απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας.

3. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε 
δικηγόρο της μελέτης και της παροχής γνωμοδότησης επί του αιτήματος 
συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 που υπέβαλλε η Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία ADVITY ΙΚΕ.

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι αποσφράγισης 
δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς, και την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πίστας skateboard».

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι αποσφράγισης 
δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 182187 για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: «Προστασία, διασφάλιση της πρόσβασης και ανάπτυξη 
ελαφρών υποδομών υπαίθριας αναψυχής στον οικισμό Οινόης».

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αύλειου 
χώρου λαογραφικού μουσείου Οινοφύτων».

7. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό 
Σχολείο Δηλεσίου».

8. 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».

9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι διενέργειας και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 108882, για την εκτέλεση της προμήθειας 
με τίτλο: «Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη»

10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου  με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων Δ.Ε. Τανάγρας».

11.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

& ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ


	



