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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 37η 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 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα 
της ημερήσιας διατάξεως:

1. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση οδού Πύλη – Αγ. Αθανάσιος 
Δ.Ε. Δερβενοχωρίων».

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 08/10/2021

15979/2021/Κύριο Πρωτόκολλο
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2. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση «Βρύση» 
Τ.Κ. Τανάγρας».

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου  με τίτλο: «Ολοκλήρωση οδού 
Πύλη – Αγ. Αθανάσιος Δ.Ε. Δερβενοχωρίων».

4. Περί λήψης απόφασης για τη σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού: α) 
με τον κ. Σούτη Επαμεινώνδα του Αποστόλου και β) με τον κ. Κατσαρό  
Δημήτριο του Λουκά για καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Τανάγρας, 
λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλης Σχηματαρίου.

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ - ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πίστας skateboard».

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ – ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
με α/α ΕΣΗΔΗΣ 181510, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: 
«Τεχνικός σύμβουλος της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων στους οικισμούς Δήλεσι και «Πλάκα» Δήλεσι και επέκταση / 
αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας».

7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 133876, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού διαρροών, 
ελέγχου ποιότητας και μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού στο Δήμο 
Τανάγρας.

8. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και 
την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2021.

9. Περί λήψης απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 64/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την απ’ ευθείας ανάθεση 
εντολής σε δικηγόρο υποστήριξης των συμφερόντων του δήμου ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών κατά τη συζήτηση της από 
14/01/2021 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης, με τη 
διαδικασία των απαλλοτριώσεων, των: α) Χαράλαμπου Κουκλάκη του 
Δημητρίου και β) Μαρίας συζ. Γεωργίου Σουλτάτη κατά του Δήμου 
Τανάγρας.

10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα & του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου  με τίτλο: «Επισκευή σχολικών 
κτιρίων Δήμου Τανάγρας».

11. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό 
συμβούλιο της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 
2021.

12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι 
αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς, 
και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 
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με α/α ΕΣΗΔΗΣ 181886 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επέκταση 
και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δηλεσίου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

& ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ


	



