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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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Σας καλώ στην 34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 

4954/2022, την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00, για λήψη 

αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 

 

1. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο: «Προστασία, διασφάλιση της πρόσβασης και ανάπτυξη ελαφρών υποδομών 

υπαίθριας αναψυχής στον οικισμό Οινόης». 

2. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 403.490,66 € το οποίο αφορά 

στην Η΄ & Θ΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022. 

3. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 58.610,00 € το οποίο αφορά 

στην Γ΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων.». 

4. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 12.973,89 € το οποίο αφορά στην 

επιχορήγηση προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε 

Δήμους από ΟΑΕΔ. 

5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων Δήμου 

Τανάγρας». 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 23/09/2022

15865/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δηλεσίου». 

7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2022 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., με θέμα «Λήψη απόφασης για την 6η Τροποποίηση   

προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων  2022 της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)». 

8. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο υπεράσπισης του 

κ. Μουδάτσου Γεώργιου του Εμμανουήλ ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  

Θηβών κατά τη δικάσιμο της 11ης Οκτωβρίου 2022. 

 

 

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, εντός της προκαθορισμένης ώρας να 

ενημερώσουν για τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είτε 

αποστέλλοντας έγγραφο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε τηλεφωνικά. 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ  
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