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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. Αγγέλου Αριστείδης του 
Δημητρίου

2. Αναστασίου Ιωάννη του 
Γεωργίου

3. Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου 
4. Κόκκαλης Γεώργιος του 

Δημητρίου 
5. Νίκα Μαρία του Δημητρίου 
6. Σταμάτης Σπυρίδων του 

Αναστασίου
(σε περίπτωση κωλύματος 
παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον 
αναπληρωτή σας).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλώ στην 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Τανάγρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ Β΄6290) και την 70η εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ. (αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30-12-2021), στο 
Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα 
της ημερήσιας διατάξεως:

1. Περί λήψης απόφασης για την εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής  
Επιτροπής Δήμου Τανάγρας.

2. Περί λήψης απόφασης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 8972/15-06-2021 
αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 14/01/2022

597/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ» για τη 
διαγραφή χρεών από τέλη ύδρευσης.

3. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο 
υπεράσπισης του κ. Κόκκαλη Γεώργιου του Δημητρίου ενώπιον του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Θηβών κατά τη δικάσιμο της 25ης 
Ιανουαρίου 2022.

4. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 39.930,00 € το οποίο 
αφορά στα έσοδα από  τέλη διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 
του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001).

5. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 36.600,00 € το οποίο 
αφορά στο τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).

6. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 2.338,73 €, το οποίο 
αφορά σε πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

7. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 72.187,50 € από ΚΑΠ το 
οποίο αφορά στην κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων ως 10η, 11η, και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2021.

8. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της παραλαβής της τοπογραφικής 
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής 
Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που 
πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και 
εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης 
της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)».

9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  με τίτλο: «Ανακατασκευή 
αύλειου χώρου αεροδρομίου Τανάγρας».

10. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση 
δημοτικών οδών Σχηματαρίου».

11. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση 
αγροτικής οδοποιϊαας Δ.Ε. Σχηματαρίου, Δ.Ε. Οινοφύτων στο Δήμο 
Τανάγρας για τα έτη 2017-2018 (Α΄ φάση)».

12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση 
μικρής πλατείας Σχηματαρίου».

13. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 
πλατείας Τ.Κ. Άρματος».

14. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 
189.260,95 € το οποίο αφορά στην τακτική επιχορήγηση ΙΒ΄ κατανομής 
έτους 2021.

15. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 11.184,80 € το οποίο 
αφορά στην επιχορήγηση για την καταβολή μισθωμάτων Σχολικών 
Μονάδων έως 31/12/2021.
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16. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 19.490,63 € το οποίο 
αφορά στο ενιαίο τέλος καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού – ΤΑΠ (άρθρο 
195 Ν. 4662/2020) για μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

17. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 51.240,00 € το οποίο 
αφορά στην 5η επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) σε σχολικές μονάδες Α΄/βάθμιας Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης για το 
χρονικό διάστημα έως και το Δεκέμβριο του 2021.

18. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 
1.000,00 € το οποίο αφορά στην Δ΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2021 για 
την κάλυψη μέσω των σχολικών επιτροπών των εξόδων λειτουργίας 
σχολικών μονάδων που προκύπτουν από τη στέγαση δομών υποδοχής 
εκπαίδευσης προσφύγων του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021.

19. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε 
δικηγόρο υπεράσπισης της κας Καραμουζά Δέσποινα του Γεώργιου 
ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Θηβών κατά τη δικάσιμο 
της 18ης Ιανουαρίου 2022.

20. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 9.564,61 € το οποίο 
αφορά στην επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους από ΟΑΕΔ».

21. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 
189.260,95 € το οποίο αφορά στη συμπληρωματική κατανομή τακτικής 
επιχορήγησης από Κ.Α.Π. έτους 2021.

22. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου  με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων στο Δήλεσι».

23. Περί λήψης απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για 
την αξιολόγηση προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία 
της απ’ ευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, 
απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων και προμήθειας μέσων ατομικής 
προστασίας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 
νομοθεσίας  περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του Ν.4722/2020 και των άρθρων 22 και 106 του Ν. 4879/21 
ΦΕΚ 251Α /23.12.2021.

24. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για 
την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση / μεταφορά παροχών 
ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου».

25. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αγροτική 
οδοποιϊα στη θέση «Λούτσα» Τ.Κ. Ασωπίας».

26. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της από 12/01/2022 
εισήγησης για την αξιολόγηση αιτιολόγησης προσφοράς και την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 184219 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Οινοφύτων 2021».

27. Περί λήψης απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων με 
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σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης 
μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 
του ν. 4829/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

& ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ


	



