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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήμος Τανάγρας: Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη ο Προϋπολογισμός του 

Δήμου για το έτος 2022 

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς 2022, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας με την με αριθ. Πρωτ. 1100619 /30-12-2021 

απόφαση, ο Προϋπολογισμός του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2022, σύμφωνα με την 

υπ. Αριθ. 192/2021, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Δήμος Τανάγρας, για μια ακόμα χρονιά κατάφερε να είναι ένας από τους 

λίγους δήμους, που έχει έγκαιρα επικυρωμένο προϋπολογισμό, αποτελώντας 

παράδειγμα αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και χρηστής διοίκησης. Το γεγονός 

αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια χρονιά, τη συστηματική και στοχευμένη δουλειά που 

επιτελείται από τον Δήμαρχο Τανάγρας Βασίλη Περγάλια ως Πρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής,  το Δ.Σ. της Ο.Ε. σε μια άριστη συνεργασία με την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου. Έτσι, ο δήμος Τανάγρας, με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, έχει 

άμεσα τη δυνατότητα υλοποίησης του Τεχνικού του Προγράμματος και τη διενέργεια 

πληρωμών εργολάβων, προμηθευτών και συνεργατών του για παροχή εργασιών. 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2022 είναι ύψους  

64.612.899,00 ευρώ, με το αποθεματικό του να ανέρχεται στο ποσό των 70.080,58 

ευρώ. 

 Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας, με αφορμή την έγκαιρη έγκριση 

του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2022 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

δηλώνει ότι: 

“Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, που ο προϋπολογισμός του Δήμου 

για το 2022, έλαβε έγκαιρα και σε σύντομο χρονικό διάστημα όλες τις απαιτούμενες 

εγκρίσεις από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, γεγονός που αναδεικνύει την άρτια 

κατάρτισή του.  
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Σχεδιάσαμε και καταρτίσαμε έναν ρεαλιστικό, ισοσκελισμένο και σύννομο 

προϋπολογισμό, τον οποίο ασφαλώς και θα κρίνουν οι δημότες μας. 

Τη νέα χρονιά αναμένεται να ολοκληρωθούν έργα που παρέμεναν σε εκκρεμότητα 

επί δεκαετίες σε όλες τις Κοινότητες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη καίριες παρεμβάσεις και 

υλοποίηση μιας σειράς μεγάλων έργων και δράσεων που έχουν στόχο την ανάπτυξη του 

τόπου μας. 

Πέρα από τα σημαντικά αυτά έργα, για εμάς εξακολουθεί να αποτελεί 

προτεραιότητα η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας, για την οποία θα 

συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να παρεμβαίνουμε για να κάνουμε πιο όμορφο, πιο 

σύγχρονο και πιο λειτουργικό κάθε Δημοτικό μας διαμέρισμα, κάθε κοινότητά μας και 

κάθε γειτονιά της. 

Το 2022 με κοινωνικού χαρακτήρα δράσεις και πρωτοβουλίες θα προσπαθήσουμε 

και πάλι να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, στις επιχειρήσεις 

που  δοκιμάζονται και κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή, την προϊστάμενη και όλο το 

προσωπικό της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν με τη 

συνεργασία τους, στην κατάρτιση ενός πλήρους εναρμονισμένου με τα οικονομικά 

δεδομένα προϋπολογισμού, γεγονός που αποτυπώθηκε στην απόφαση επικύρωσης του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας. 

Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μου ότι παρ’ ότι καλούμαστε να 

λειτουργήσουμε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον λόγω της πανδημίας,  συνεχίζουμε να 

αγωνιζόμαστε,  ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα για τον τόπο μας και τους ανθρώπους 

του.” 


