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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (έκτακτης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
ΕΤΟΥΣ 2021

          Έχοντας υπόψη όπως συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97 & 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ 
(Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 44η 
(έκτακτη) συνεδρίαση όπως Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2021, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 13.00 π.μ. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν 
οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

  Α/Α

Απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

397/2021 
(Ημερήσια 
διάταξη)

«Περί λήψης απόφασης 
για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας 
υποβολής 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης από τους 
προσωρινούς αναδόχους 
για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και 
λιπαντικών του Δήμου 
Τανάγρας και των 
Νομικών του Προσώπων 
ετών 2021-2023», όσον 
αφορά στις ομάδες 1, 2, 
3, 4, 5, 6 & 7.

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την εκτέλεση 
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τανάγρας 
και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021-
2023», όσον αφορά τις ομάδες 1, 3, 5, 6 & 7 από 
τον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία 
ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της 
λήξης της πρώτης προθεσμίας, δηλαδή έως και 24 
Νοεμβρίου 2021,  σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 103 του Ν.4412/2016.

2. Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την εκτέλεση 
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τανάγρας 
και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021-
2023», όσον αφορά τις ομάδες 2 & 4 από τον 
προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία ΑΦΟΙ 
ΠΟΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 
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δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
επόμενη της λήξης της πρώτης προθεσμίας, 
δηλαδή έως και 24 Νοεμβρίου 2021,  σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.

Η πρακτικογράφος

                                                                         Πίκου Ευαγγελία 


	



