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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 35η 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 28η 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 έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2021 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., με θέμα: «Λήψη απόφασης για 
την 3η Τροποποίηση   προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων  2021 της  

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 24/09/2021

15065/2021/Κύριο Πρωτόκολλο
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Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)».
2. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την είσπραξη 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή ανταποδοτικών 
τελών ΤΕΕ για την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας.

3. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή – διαγραφή των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής της κας ΔΑΡΑ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ.

4. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση 
παλαιού δημαρχείου Σχηματαρίου».

5. Περί λήψης απόφασης για: α) την έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της 
Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στο αποτέλεσμα του συνοπτικού 
διαγωνισμού  με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86, 
παρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσία Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, β) 
την έγκριση ή μη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα µε την περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προκηρύχτηκε, για την 
ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας  και γ) του ορισμού της αρχικής 
επιτροπής, διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του 
διαγωνισμού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης.

6. 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 υπέβαλε ο κ. Αγαθής 
Ευάγγελος.

7. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε 
δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της από 02/07/2021 
αίτηση ακυρώσεως που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «Κ/Ξ 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της υπ’ 
αριθ. 1293/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών».

8. Περί λήψης απόφασης για την παράταση των συμβάσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που είχαν συναφθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020,(Α΄214 ) “Διατάξεις για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους ΟΤΑ” όπως αυτό 
τροποποιήθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4831/23-09-
2021 (ΦΕΚ Α΄170).

9. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο 
για τον καθορισμό ειδικών τελών αποκομιδής και προστίμων για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου 
Τανάγρας.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

& ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ


	



