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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 47η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Τανάγρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 72486/19-11-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄5401/20-11-2021) και 
την 67η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-
2021), στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η Νοεμβρίου 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 του πρακτικού αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση 
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (ένδυση 
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εργατοτεχνικού προσωπικού & ένδυση δημοτικών αστυνόμων) 2021».
2. Περί λήψης απόφασης για τη σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού με 

την κα Μπασιάκου Μαρία του Ταξιάρχη για την τακτοποίηση οφειλών 
ακινήτου ιδιοκτησίας της, λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλης 
Σχηματαρίου».

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα και 
του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση παλαιού Δημαρχείου 
Σχηματαρίου».

4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου  με τίτλο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδού προς ΠΥΡΚΑΛ, Στεφάνης – Σκούρτων, 
Νεκροταφείου – Περιφερειακού Δάφνης & Σκούρτα Πύλης Δ.Ε. 
Δερβενοχωρίων και Τζιγκουράτι».

5. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου».

6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού 3 ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, παρ.2α του 
Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με 
τίτλο: «Υπηρεσία Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου  με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων Δ.Ε. Σχηματαρίου 2021».

8. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
135511, 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 στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1 
(Καύσιμα Δ.Ε. Σχηματαρίου)».

9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
135511, 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 στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 2 
(Καύσιμα Δ.Ε. Οινοφύτων).

10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
135511, 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 στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 3 
(Καύσιμα Δ.Ε. Τανάγρας).
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11. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
135511, 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 στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 4 
(Καύσιμα Δ.Ε. Δερβενοχωρίων) 

12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
135511, 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 στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 5 
(Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. – Παιδικός 
Σταθμός – Δημοτικό Ωδείο Δήμου Τανάγρας»).

13. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
135511, 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 στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 6 
(Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Α΄/βαθμιας Σχολικής 
Επιτροπής)

14. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
135511, 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 στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 7 
(Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Β΄/βαθμιας Σχολικής 
Επιτροπής).

15. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 3 πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
135511, 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 στα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 8 
(Λιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Τανάγρας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

& ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ


	



